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 1الصفحة 

 
  

                                                                                                      
      مصادقة السيد العميد         

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

المتوقعة يجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم إيوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  
من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية .1
 إلدارة العامةقسم ا القسم العلمي / المركز  .2
اسم البرنامج األكاديمي او  .3

 المهني 
 ولى/ المرحلة األ العامة دارة مادة مبادئ اإل

 إلدارة العامةبكالوريوس علوم ا اسم الشهادة النهائية  .4
 النظام الدراسي :  .5

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .6
  المؤثرات الخارجية األخرى  .7
   2021/  10/  12 تاريخ إعداد الوصف  .8
 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .العامة اإلدارةتعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ علم  - 1

 تعريف الطالب بالوظائف االدارية الرئيسة ووظائف المنظمة الرئيسة والثانوية.  - 2
 وتسلسلها التاريخي. اإلداريةبيان تطور العلوم  - 3
 ودورها في المنظمات.العامة  اإلدارةتوضيح أهمية علم  - 4
 وتطبيقاتها في المنظمات. اإلدارةتشكل له قاعدة معرفية عن العامة دارة تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن اإل - 5
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 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مخرجات البرنامج  .11

 جعل الطالب قادرًا على:االهداف المعرفية:  -أ
 .مةاعدارة المبادئ ومفاهيم اإل أن يعرف أهم -1أ
 ، والوظائف الرئيسة والثانوية للمنظمة.العامة أن يحدد الوظائف الرئيسة لإلدارة -2أ
 دارية.أن يفسر المفاهيم اإل -3أ
 دارية بأمثلة واقعية وحاالت دراسية.أن يطبق المفاهيم اإل -4أ
 دارية مع الواقع العملي. أن يحلل صحة النظريات اإل -5أ
    دارية.أن يبين رأيه بالمفاهيم اإل -6أ
 لخاصة بالبرنامج ا يةالمهارات األهداف –ب 

 ستاذ المادة والزمالء.أمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب
 دارية وتطبيقاتها الواقعية. مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظريات اإل – 2ب
    دارية والعالقات بينها.قدرة تحليل المفاهيم اإل مهارات تحليلية : – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة  -1
 المناقشة والحوار -2
 ثرائية اإل  األسئلة -3
 االستجواب المباشر -4

 طرائق التقييم      
 أسئلة الخطأ والصواب -1
 أسئلة االختيار من متعدد -2
 أسئلة التوضيحات  -3
 الواجبات  -4
 التقييم الذاتي  -5

 االختبارات ) الشهرية ، النهائية (
 الوجدانية والقيمية  األهداف -ج
 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج       
 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج       
 التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة ( . -3ج       
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 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذهني . – 1
 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل . – 2
 العرض التقديمي . – 3

 طرائق التقييم    
 ، نهائي ( اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي – 1
 اختبارات شفوية . – 2
 واجبات . – 3

 

 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.التأهيلية المهارات العامة و -د 
 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االدارية وكيفية استخدامها في ادارة المنظمات . -1د
 والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم االدارية في المجاالت المختلفة .مهارات التدريب  -2د
    مهارات اعداد المفاهيم االدارية المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة . -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          
 طريقة العصف الذهني . – 1
 االفضل .استعمال صنع القرارات الختبار البديل  - 2
 العرض التقديمي . - 3
 استعمال طريقة حل المشكالت. - 4

 طرائق التقييم          
 ، والختامية(صيلية المتنوعة )اليومية، الشهرية التح Examinations استعمال االختبارات  -1
   Orally Tests استعمال طريقة االختبارات الشفوية -2
 Homework Assignmentsاستعمال طريقة الواجبات المنزلية     -3

 بنية البرنامج  .11

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 عملي نظري

 ال يوجد 3 العامة دارةمبادئ اإل بال االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .12

 والتحليلية المكتسبة .اقامة مسابقات لتنمية مهارات الفرد العلمية  – 1
 المشاركة في الندوات العلمية والسمنرات بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية . – 2
 اقامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقات عن المادة الدراسية .  – 3

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  ع)وضمعيار القبول  .13

 
 خاص بالكلية  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -
 تعليمات جامعة ديالى . -
 دارة واالقتصاد .تعليمات كلية اإل -
 مصادر اخرى مثل ) االنترنت ، االكاديميات االخرى ( -
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
ارات العامة والتأهيلية المه

المهارات األخرى  )المنقولة
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    
                   

                    
                   

                    
                   



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 دارة العامةقسم اإل القسم الجامعي / المركز .2

 ولى / المرحلة األ اإلدارة العامةمادة مبادئ  اسم / رمز المقرر .3

  العامةاإلدارة بكالوريوس علوم  البرامج التي يدخل فيها .4

 الحضور اليومي ) الزامي ( وبحسب الجدول االسبوعي المقرر أشكال الحضور المتاحة .5

 األولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .6

  األسبوع( ساعة في  3( ساعة دراسية ، وبواقع )  45)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

  2021/  10/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8

 أهداف المقرر .9

  اإلدارة العامةتعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ علم . 

  . تعريف الطالب بالوظائف االدارية الرئيسة ووظائف المنظمة الرئيسة والثانوية 

 . بيان تطور العلوم االدارية وتسلسلها التاريخي 

 ودورها في المنظمات .العامة دارة توضيح أهمية علم اإل 

 تشكل له قاعدة معرفية عن االدارة وتطبيقاتها في المنظمات .العامة دارة تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن اإل 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11
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 جعل الطالب قادراً على:: األهداف المعرفية -أ
 .اإلداريةأن يعرف أهم المبادئ والمفاهيم  -1أ

 أن يحدد الوظائف الرئيسة لإلدارة، والوظائف الرئيسة والثانوية للمنظمة. -2أ

 .العامةدارة أن يفسر مفاهيم اإل -3أ

 أن يطبق المفاهيم االدارية بأمثلة واقعية وحاالت دراسية. -4أ

   .مع الواقع العملي اإلداريةأن يحلل صحة النظريات  -5أ

    .اإلداريةأن يبين رأيه بالمفاهيم  -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 المادة والزمالء. أستاذمهارات تفاعلية: امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب

  وتطبيقاتها الواقعية. اإلداريةمهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص النظريات  – 2ب

    والعالقات بينها. اإلداريةمهارات تحليلية: قدرة تحليل المفاهيم  – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم      
 المحاضرة  -1

 المناقشة والحوار -2

 ثرائية سئلة اإلاأل -3

 االستجواب المباشر  -4

   طرائق التقييم      
 أسئلة الخطأ والصواب -1

 أسئلة االختيار من متعدد -2

 أسئلة التوضيحات  -3

 الواجبات  -4

 التقييم الذاتي  -5

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية (  -6

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة (.  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (. -2ج

  التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة (. -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذهني. – 1

 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل. – 2

 العرض التقديمي. – 3

 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1

 اختبارات شفوية  – 2

 واجبات  – 3
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 :المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (التأهيلية المهارات العامة و  -د 
  .المنظمات إدارةمهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االدارية وكيفية استخدامها في  -1د

 في المجاالت المختلفة. اإلداريةمهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم  -2د

    مهارات اعداد المفاهيم االدارية المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة. -3د



  
 3الصفحة 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 ( ول) الكورس األ  بنية المقرر .11

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
المساق أو اسم الوحدة / 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

اإللمام بمفهوم اإلدارة العامة  3 1

 وطبيعتها ومراحل تطورها

تعريفها وطبيعتها  اإلدارة العامة

 وتطورها التاريخي
ب
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القدرة على التفريق بين  3 2

 اإلدارة العامة وإدارة األعمال

وإدارة األعمال  اإلدارة العامة

بالعلوم  اإلدارة العامة وعالقة 

 األخرى

 اإلدارة العامة معرفة طبيعة  3 3

 في الفكر العربي واإلسالمي

في الفكر العربي  اإلدارة العامة

 اإلسالمي

معرفة مضامين المدرسة  3 4

 الكالسيكية

 مدرسة اإلدارة الكالسيكية

معرفة مضامين مدرسة  3 5

 العالقات اإلنسانية

 مدرسة العالقات اإلنسانية

معرفة مضامين المدرسة  3 6

 السلوكية

 المدرسة السلوكية

معرفة طبيعة  اإلدارة العامة  3 7

الدول االشتراكية والدول   في

  النامية

في الدول  اإلدارة العامة

 االشتراكية والدول النامية

 امتحان الشهر األول اختبار شهري 3 8

معرفة طبيعة  اإلدارة العامة  3 9

 العراق في

 في العراق اإلدارة العامة

اإللمام بمفهوم التخطيط  3 11

 وأهميته

 مفهوم التخطيط وأهميته

أسس ومبادئ  معرفة   3 11

  التخطيط

 أسس ومبادئ التخطيط

 نظيماإللمام بمفهوم الت 3 12

 وأهميته

 مفهوم التنظيم وأهميته

 الهيكل التنظيمي  معرفة الهيكل التنظيمي 3 13

القدرة على التفريق بين  3 14

 المركزية والالمركزية

 المركزية والالمركزية اإلدارية

 امتحان الشهر الثاني شهري اختبار 3 15

 البنية التحتية  .12
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 مدخل استراتيجي –العامة  دارةمبادئ اإل ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  العزاوي هللانجم عبد جاسم الذهبي ،

 بشير العالق ،مبادئ اإلدارة  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

         اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها        

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 المجالت األكاديمية العراقية

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

   
 

 
 
 
 
 
 

 الجامعة  : ديالى   
 دارة واالقتصاد اإل كليةالكلية/ المعهد:    
 اإلدارة العامةالقسم العلمي    :    
 10/2021 /12تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع   :                                                           التوقيع   :       
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم المعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
   

 
 قـق الملف من قبل د    
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع                                                                                       

                                                                                                      
      مصادقة السيد العميد         
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

المتوقعة يجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم إيوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  
من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية .15
 إلدارة العامةقسم ا القسم العلمي / المركز  .16
اسم البرنامج األكاديمي او  .17

 المهني 
 ولى/ المرحلة األ  2العامةدارة مادة مبادئ اإل

 إلدارة العامةبكالوريوس علوم ا اسم الشهادة النهائية  .18
 النظام الدراسي :  .19

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .21
  المؤثرات الخارجية األخرى  .21
   2021/   10/  12 تاريخ إعداد الوصف  .22
 أهداف البرنامج األكاديمي .23

 .العامة اإلدارةتعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ علم  - 1

 تعريف الطالب بالوظائف االدارية الرئيسة ووظائف المنظمة الرئيسة والثانوية.  - 2
 وتسلسلها التاريخي. اإلداريةبيان تطور العلوم  - 3
 ودورها في المنظمات.العامة  اإلدارةتوضيح أهمية علم  - 4
 وتطبيقاتها في المنظمات. اإلدارةتشكل له قاعدة معرفية عن العامة دارة تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن اإل - 5
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .24

 جعل الطالب قادرًا على:االهداف المعرفية:  -أ
 .مةاعدارة المبادئ ومفاهيم اإل أن يعرف أهم -1أ
 ، والوظائف الرئيسة والثانوية للمنظمة.العامة أن يحدد الوظائف الرئيسة لإلدارة -2أ
 دارية.أن يفسر المفاهيم اإل -3أ
 دارية بأمثلة واقعية وحاالت دراسية.أن يطبق المفاهيم اإل -4أ
 دارية مع الواقع العملي. أن يحلل صحة النظريات اإل -5أ
    دارية.أن يبين رأيه بالمفاهيم اإل -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 ستاذ المادة والزمالء.أمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب
 دارية وتطبيقاتها الواقعية. مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظريات اإل – 2ب
    دارية والعالقات بينها.قدرة تحليل المفاهيم اإلمهارات تحليلية :  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة  -5
 المناقشة والحوار -6
 ثرائية اإل  األسئلة -7
 االستجواب المباشر -8

 طرائق التقييم      
 أسئلة الخطأ والصواب -6
 أسئلة االختيار من متعدد -7
 أسئلة التوضيحات  -8
 الواجبات  -9

 التقييم الذاتي  -11
 االختبارات ) الشهرية ، النهائية (

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج       
 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج       
 التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة ( . -3ج       

 طرائق التعليم والتعلم     



  
 8الصفحة 

 
  

 طريقة العصف الذهني . – 1
 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل . – 2
 العرض التقديمي . – 3

 طرائق التقييم    
 ، نهائي ( اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي – 1
 اختبارات شفوية . – 2
 واجبات . – 3

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 المنظمات. إدارةمهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االدارية وكيفية استخدامها في  -1د
 في المجاالت المختلفة. اإلداريةمهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم  -2د
    مهارات اعداد المفاهيم االدارية المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة. -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          
 طريقة العصف الذهني. – 5
 .األفضلاستعمال صنع القرارات الختبار البديل  - 6
 العرض التقديمي. - 7
 استعمال طريقة حل المشكالت. - 8

 طرائق التقييم          
 التحصيلية المتنوعة )اليومية، الشهرية ، والختامية( Examinations استعمال االختبارات  -4
   Orally Tests استعمال طريقة االختبارات الشفوية -5
 Homework Assignmentsاستعمال طريقة الواجبات المنزلية     -6

 بنية البرنامج  .25

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 عملي نظري

 ال يوجد 3 العامة دارةمبادئ اإل بال االولى

     
     



  
 9الصفحة 

 
  

 

 التخطيط للتطور الشخصي .26

 مسابقات لتنمية مهارات الفرد العلمية والتحليلية المكتسبة .اقامة  – 1
 المشاركة في الندوات العلمية والسمنرات بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية . – 2
 اقامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقات عن المادة الدراسية .  – 3

 اق بالكلية أو المعهد(معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتح .27

 
 خاص بالكلية  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .28

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -
 تعليمات جامعة ديالى . -
 تعليمات كلية اإلدارة واالقتصاد . -
 مصادر اخرى مثل ) االنترنت ، االكاديميات االخرى ( -



  
 10الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 
المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    
                   

                    
                   

                    
                   



 نموذج وصف المقرر

 

 

 كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .13

 دارة العامةقسم اإل القسم الجامعي / المركز .14

 ولى / المرحلة األ اإلدارة العامةمادة مبادئ  اسم / رمز المقرر .15

  العامةاإلدارة بكالوريوس علوم  البرامج التي يدخل فيها .16

 الحضور اليومي ) الزامي ( وبحسب الجدول االسبوعي المقرر أشكال الحضور المتاحة .17

 الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .18

  األسبوع( ساعة في  3( ساعة دراسية ، وبواقع )  45)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .19

  2021/  10/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .21

 أهداف المقرر .21

  اإلدارة العامةتعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ علم. 

 دارية الرئيسة ووظائف المنظمة الرئيسة والثانوية. تعريف الطالب بالوظائف اإل 

  وتسلسلها التاريخي. اإلداريةبيان تطور العلوم 

 ودورها في المنظمات.العامة دارة توضيح أهمية علم اإل 

 دارة وتطبيقاتها في تشكل له قاعدة معرفية عن اإلالعامة دارة تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن اإل

 .المنظمات

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 البرنامج.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .22



  
 1الصفحة 

 
  

 : جعل الطالب قادراً على:األهداف المعرفية -أ

 أن يعرف أهم المبادئ والمفاهيم االدارية االساس . -1أ

 والوظائف الرئيسة والثانوية للمنظمة .أن يحدد الوظائف الرئيسة لإلدارة ،  -2أ

 أن يفسر مفاهيم اإلدارة العامة . -3أ

 أن يطبق المفاهيم االدارية بأمثلة واقعية وحاالت دراسية . -4أ

 أن يحلل صحة النظريات االدارية مع الواقع العملي .  -5أ

 أن يبين رأيه بالمفاهيم االدارية .    -6أ

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر   -ب 

 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع أستاذ المادة والزمالء. – 1ب

  مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظريات االدارية وتطبيقاتها الواقعية. – 2ب

    بينها.مهارات تحليلية : قدرة تحليل المفاهيم اإلدارية والعالقات  – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم   

 المحاضرة  -5

 المناقشة والحوار -6

 األسئلة اإلثرائية  -7

 االستجواب المباشر -8

   طرائق التقييم   

 أسئلة الخطأ والصواب -7

 أسئلة االختيار من متعدد -8

 أسئلة التوضيحات  -9

 الواجبات  -11

 التقييم الذاتي  -11

  االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( -12

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة (.  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (. -2ج

  التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار إدارية جديدة (. -3ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذهني . – 1

 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل . – 2

 العرض التقديمي . – 3

 طرائق التقييم    

 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1

 اختبارات شفوية. – 2

 .واجبات – 3



  
 2الصفحة 

 
  

 

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية  -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االدارية وكيفية استخدامها في ادارة المنظمات . -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم االدارية في المجاالت المختلفة . -2د

    مهارات اعداد المفاهيم االدارية المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة . -3د
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 بنية المقرر  ) الكورس الثاني (   .23

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

اإللمام بمفهوم صنع واتخاذ  3 1

 القرار

 صنع واتخاذ القرارمفهوم 
ب
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مراحل عملية صنع  معرفة 3 2

 واتخاذ القرارات

مراحل عملية صنع واتخاذ 

 القرارات

أنواع القرارات  معرفة 3 3

 اإلدارية  

 أنواع القرارات اإلدارية

مفهوم القيادة  معرفة 3 4

 اإلدارية  

 مفهوم القيادة اإلدارية

معرفة نظريات القيادة  3 5

 وأنماط السلوك القيادي

نظريات القيادة وأنماط السلوك 

 القيادي

 المهارات القيادية معرفة المهارات القيادية 3 6

مبادئ الرقابة  معرفة 3 7

 وخطواتها  

 مبادئ الرقابة وخطواتها

مجاالت الرقابة  معرفة 3 8

 وأنواعها  

 مجاالت الرقابة وأنواعها

 أدوات الرقابة معرفة أدوات الرقابة   3 9

اإللمام بمفهوم الدوافع  3 11

 وأهميتها وأنواعها

مفهوم الدوافع وأهميتها 

 وأنواعها

مفهوم الحوافز  معرفة  3 11

 وأهميتها وأنواعها    

مفهوم الحوافز وأهميتها 

 وأنواعها

اإللمام بمفهوم االتصال  3 12

 وعناصره

 مفهوم االتصال وعناصره

مفهوم التنسيق  معرفة  3 13

 وأهميته   

 مفهوم التنسيق وأهميته

 مفهوم التوجيه وأهميته معرفة مفهوم التوجيه وأهميته 3 14

معرفة الوظائف الفرعية في  3 15

 اإلدارة العامة

الوظائف الفرعية في اإلدارة 

 العامة

 البنية التحتية  .24
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 مدخل استراتيجي –مبادئ اإلدارة العامة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

 جاسم الذهبي ، نجم عبدهللا العزاوي 

 بشير العالقمبادئ اإلدارة ،  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

أـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (
 المجالت األكاديمية العراقية

  ب ـ المراجع اإللكترونية، مواقع األنترنيت
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 

 الجامعة  : ديالى   
 واالقتصاد  اإلدارةكلية الكلية/ المعهد:     
 اإلدارة العامة  القسم العلمي:   
 2121 / 11 / 12تاريخ ملء الملف:     

 
 :   التوقيع التوقيع:                                                          
 اسم المعاون العلمي:                                          أ. محمود حسن جمعةاسم رئيس القسم:    
                                                    التاريخ:                                                           التاريخ:    

                                                                      
    

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
                                                                                                      

      العميد         مصادقة السيد 
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  
من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 امجوصف لكل مقرر ضمن البرن
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية .29
 اإلدارة العامةقسم  القسم العلمي / المركز  .31
 أواسم البرنامج األكاديمي  .31

 المهني 
  ثانية/ مرحلة إدارة الموارد البشرية 

 إدارة عامة بكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .32
 النظام الدراسي:  .33

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .34
  المؤثرات الخارجية األخرى  .35
   2121/  11/  12 تاريخ إعداد الوصف  .36
 أهداف البرنامج األكاديمي .37

 .إدارة الموارد البشريةم و همفتعريف الطالب ب -1

 .إدارة الموارد البشريةبمراحل تطور تعريف الطالب  - 2
 .إدارة الموارد البشريةأهمية وأهداف بيان  - 3
 .دارة الموارد البشريةالوظائف الرئيسة إلتوضيح  - 4
 .وضيح كيفية المحافظة على المورد البشري داخل المنظمة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهمت – 5
 
 
 



  
 7الصفحة 

 
  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .38

 جعل الطالب قادرًا على : -المعرفية :  األهداف -أ
 .في جميع المنظمات إدارة الموارد البشرية يةأهم لمأن يع -1أ
 .إدارة الموارد البشريةاألسباب التي أسهمت في تطور أن يحدد  -2أ
 .مفهوم تحليل وتصميم الوظيفةأن يفسر  -3أ
 .الفرق بين التنمية والتدريبأن يفهم  -4أ
 . الخطوات المتسلسلة لعملية استقطاب واختيار وتعيين الموظفيفهم أن  -5أ
    .ستوعب الشروط الواجب توفرها من أجل حصول الموظف على استحقاقاته من العالوة والترفيعأن ي -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 المادة والزمالء . أستاذمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب
 إدارة الموارد البشريةالمبادئ والتعليمات التي تستند عليها : القدرة على تشخيص مهارات تشخيصية – 2ب

 وتطبيقاتها الواقعية. 
    .المداخل اإلدارية في تصميم الوظائفمهارات تحليلية : القدرة على تحليل  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة. -9
 المناقشة والحوار. -11
 االثرائية. األسئلة -11
 االستجواب المباشر. -12

 طرائق التقييم      
 أسئلة الخطأ والصواب. -11
 أسئلة االختيار من متعدد. -12
 أسئلة التوضيحات. -13
 الواجبات. -14
 التقييم الذاتي. -15

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية (.
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة (.  -1ج       
 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (. -2ج       

 جديدة (. أفكار: ) القدرة على إنتاج  اإلبداعيالتفكير  -3ج              
 طرائق التعليم والتعلم     



  
 8الصفحة 

 
  

 طريقة العصف الذهني. – 1
 .األفضلاستعمال صنع القرارات الختبار البديل  – 2
 العرض التقديمي. – 3

 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية  – 2
 واجبات  – 3

 

 المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية -د 
 المنظمات. إدارةوكيفية استخدامها في الموارد البشرية  إدارةمهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم  -1د
 في المجاالت المختلفة. اإلداريةمهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم  -2د
    المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة. اإلداريةالمفاهيم  إعدادمهارات  -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          
 طريقة العصف الذهني. – 9

 فضل.استعمال صنع القرارات الختبار البديل األ - 11
 العرض التقديمي. - 11
 استعمال طريقة حل المشكالت. - 12

 طرائق التقييم          
 التحصيلية المتنوعة )اليومية، الشهرية ، والختامية( Examinations استعمال االختبارات  -7
   Orally Tests استعمال طريقة االختبارات الشفوية -8
 Homework Assignmentsاستعمال طريقة الواجبات المنزلية     -9

 بنية البرنامج  .39

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق أو المساق رمز المقرر المرحلة الدراسية
 عملي نظري

 ال يوجد 3 إدارة الموارد البشرية بال ثانيةال
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 التخطيط للتطور الشخصي .41

 قامة مسابقات لتنمية مهارات الفرد العلمية والتحليلية المكتسبة.إ – 1
 بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية. حلقاتالمشاركة في الندوات العلمية وال – 2
 قامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقات عن المادة الدراسية. إ – 3

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .41

 خاص بالكلية  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .42

 العلمي .وزارة التعليم العالي والبحث  -
 تعليمات جامعة ديالى . -
 دارة واالقتصاد .تعليمات كلية اإل -
 ( األخرى األكاديميات،  األنترنتخرى مثل ) أمصادر  -
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 مخطط مهارات المنهج
 المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
العامة والتأهيلية المهارات 

المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    
                   

                    
                   

                    
                   



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 واالقتصاد  اإلدارةكلية   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .25

    اإلدارة العامةقسم  القسم الجامعي / المركز .26

  الثانية/ المرحلة  إدارة الموارد البشريةمادة  اسم / رمز المقرر .27

  في اإلدارة العامةبكالوريوس علوم  البرامج التي يدخل فيها .28

 المقرر األسبوعيلزامي ( وبحسب الجدول إالحضور اليومي )  أشكال الحضور المتاحة .29

 األولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .31

 سبوع ( ساعة في األ 3( ساعة دراسية ، وبواقع )  45)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .31

  2121/  11/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .32

 أهداف المقرر .33

 تعريف الطالب بمفهوم إدارة الموارد البشرية. -1

 تعريف الطالب بمراحل تطور إدارة الموارد البشرية. - 2

 بيان أهمية وأهداف إدارة الموارد البشرية. - 3

 توضيح الوظائف الرئيسة إلدارة الموارد البشرية. - 13

 داخل المنظمة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. توضيح كيفية المحافظة على المورد البشري - 14

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 البرنامج .

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .34
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 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطالب قادرًا على:

 أن يعلم أهمية إدارة الموارد البشرية في جميع المنظمات. -1أ

 البشرية.أن يحدد األسباب التي أسهمت في تطور إدارة الموارد  -2أ

 أن يفسر مفهوم تحليل وتصميم الوظيفة. -3أ

 أن يفهم الفرق بين التنمية والتدريب. -4أ

 أن يفهم الخطوات المتسلسلة لعملية استقطاب واختيار وتعيين الموظف.  -5أ

أن يستوعب الشروط الواجب توفرها من أجل حصول الموظف على استحقاقاته من العالوة  -6أ

     والترفيع.
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 المادة والزمالء. أستاذمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب

مهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص المبادئ والتعليمات التي تستند عليها إدارة الموارد البشرية  – 2ب

 وتطبيقاتها الواقعية. 

      مهارات تحليلية: القدرة على تحليل المداخل اإلدارية في تصميم الوظائف.    – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم 

 المحاضرة -1
 المناقشة والحوار -2
 االثرائية األسئلة -3
 االستجواب المباشر -4

 طرائق التقييم :
 أسئلة الخطأ والصواب -1
 أسئلة االختيار من متعدد -2
 أسئلة التوضيحات -3
 الواجبات -4
 التقييم الذاتي -5
 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -6

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

 التفكير اإلبداعي : ) القدرة على إنتاج أفكار جديدة ( . -3ج
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 طرائق التعليم والتعلم 
 طريقة العصف الذهني – 1
 العرض التقديمي  – 2
 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية  – 2
 واجبات  – 3

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية  -د 
 .إدارة الموارد البشرية مهارات جمع وتحليل المعلومات عن تطور  -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق الممارسات اإلدارية في المجاالت المختلفة . -2د

      المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة .إدارة الموارد البشرية  وموضوعات  مهارات إعداد مفاهيم  -3د
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 ) الكورس األول (  بنية المقرر .35

 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1 3 
اإللمام بالمصطلحات البديلة 

 البشريةإلدارة 

إدارة الموارد البشرية 

 والمصطلحات البديلة
ب

وا
ج

ست
ال
وا

ر 
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ح
ال
و
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ش
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ا
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 الوظيفة العامة ما لها وما عليها معرفة طبيعة الوظيفة العامة 3 2

3 3 
معرفة واجبات وحقوق موظف 

 الخدمة المدنية
موظف الخدمة المدنية واجباته 

 وحقوقه

4 3 
اإللمام بمفهوم بأهداف وأهمية 

  إدارة الموارد البشرية ووظائف 

إدارة الموارد البشرية )المفاهيم، 

 األهداف، األهمية، الوظائف(

5 3 

معرفة خطوات عملية 

االستقطاب واالختيار 

   يينوالتع

، االختيار، االستقطابالتوظيف )

 التعيين(

6 3 
وتصميم  اإللمام بمفهوم تحليل

  الوظيفة
 تحليل الوظائف وتصميمها

7 3 

معرفة خطوات التخطيط 

لالحتياجات من الموارد 

 البشرية

من الموارد  االحتياجاتتخطيط 

 البشرية

 امتحان الشهر األول اختبار شهري 3 8

 تقويم أداء العاملين اإللمام بمفهوم تقويم األداء  3 9

11 3 

القدرة على التفريق بين 

تدريب وتنمية الموارد 

 البشرية
 تدريب وتنمية الموارد البشرية

11 3 
معرفة كيفية تقييم الوظائف 

 وطرق تحديد األجور
تقييم الوظائف وتحديد هياكل 

 األجور

 العالوة، الترقية، الفصل اإللمام بمفهوم العالوة والترقية  3 12

13 3 
معرفة كيفية صيانة الموظف 

 والمحافظة عليه
صيانة الموظف العام والمحافظة 

 عليه

14 3 
معرفة مضامين قانون 

 انضباط موظفي الدولة

قانون انضباط موظفي الدولة 

لسنة  14والقطاع العام رقم 

  المعدل 1991

 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 15



  
 4الصفحة 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  خطة تطوير المقرر الدراسي. 13

   

 الموارد البشريةإدارة في تأليف كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية . 12
 مدخل استراتيجي تكاملي -إدارة الموارد البشرية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  مؤيد سعيد السالم
    ، عادل حرحوش إدارة الموارد البشرية مؤيد سعيد السالم ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 المجالت األكاديمية العراقية

 األنترنيت، مواقع اإللكترونيةب ـ المراجع 
.... 

 المنتدى العربي للموارد البشرية
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 

 الجامعة  : ديالى   
 واالقتصاد  اإلدارةكلية الكلية/ المعهد:     
 العامةاإلدارة القسم العلمي    :    
 2121 / 11 / 12تاريخ ملء الملف :     

 
 :   التوقيع   التوقيع  :                                                              
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم المعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  

                                                                      
    

 دقـق الملف من قبل     
 واألداء الجامعي شعبة ضمان الجودة    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    
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      مصادقة السيد العميد         

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  
من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية .43
 اإلدارة العامةقسم  القسم العلمي / المركز  .44
 أواسم البرنامج األكاديمي  .45

 المهني 
  ثانية/ مرحلة تطبيقات حديثة في إدارة الموارد البشرية 

 إدارة عامة بكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .46
 النظام الدراسي :  .47

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .48
  المؤثرات الخارجية األخرى  .49
   2121/  11/  12 تاريخ إعداد الوصف  .51
 أهداف البرنامج األكاديمي .51

 .الحديثة إدارة الموارد البشريةم و همفتعريف الطالب ب -1

 .إدارة الموارد البشريةبمراحل تطور تعريف الطالب  - 2
 .إدارة الموارد البشريةأهمية وأهداف بيان  - 3
 .الموارد البشريةدارة الوظائف الرئيسة إلتوضيح  - 4
 .وضيح كيفية المحافظة على المورد البشري داخل المنظمة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهمت – 5
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .52

 جعل الطالب قادرًا على : -المعرفية :  األهداف -أ
 .في جميع المنظمات البشريةإدارة الموارد  يةأهم لمأن يع -1أ
 .إدارة الموارد البشريةاألسباب التي أسهمت في تطور أن يحدد  -2أ
 .إدارة الموارد البشرية االستراتيجيةمفهوم أن يفسر  -3أ
 .نظريات دراسة إدارة الموارد البشرية االستراتيجيةأن يفهم  -4أ
 . الشاملةدور الموارد البشرية في إدارة الجودة يفهم أن  -5أ
دارة الموهبةستوعب مفهوم أن ي -6أ     .الموهبة وا 
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 المادة والزمالء . أستاذمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب
 . الموارد البشريةإدارة التطبيقات الحديثة التي تستند عليها : القدرة على تشخيص مهارات تشخيصية – 2ب
    .الدور الكبير للمورد البشري في المنظمات المعاصرةمهارات تحليلية : القدرة على تحليل  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      
 المحاضرة. -13
 المناقشة والحوار. -14
 االثرائية. األسئلة -15
 االستجواب المباشر. -16

 طرائق التقييم      
 أسئلة الخطأ والصواب. -16
 االختيار من متعدد.أسئلة  -17
 أسئلة التوضيحات. -18
 الواجبات. -19
 التقييم الذاتي. -21

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية (.
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة (.  -1ج       
 نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (.التفكير الناقد : ) القدرة على  -2ج       

 جديدة (. أفكار: ) القدرة على إنتاج  اإلبداعيالتفكير  -3ج              
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 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذهني. – 1
 .األفضلاستعمال صنع القرارات الختبار البديل  – 2
 العرض التقديمي. – 3

 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية  – 2
 واجبات  – 3

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 المنظمات. إدارةوكيفية استخدامها في الموارد البشرية  إدارةمهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم  -1د
 في المجاالت المختلفة. اإلداريةمهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم  -2د
    المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة. اإلداريةالمفاهيم  إعدادمهارات  -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          
 طريقة العصف الذهني. – 15
 فضل.استعمال صنع القرارات الختبار البديل األ - 16
 العرض التقديمي. - 17
 استعمال طريقة حل المشكالت. - 18

 طرائق التقييم          
 التحصيلية المتنوعة )اليومية، الشهرية ، والختامية( Examinations استعمال االختبارات  -11
   Orally Tests استعمال طريقة االختبارات الشفوية -11
 Homework Assignmentsاستعمال طريقة الواجبات المنزلية     -12

 بنية البرنامج  .53

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 عملي نظري

 ال يوجد 3 إدارة الموارد البشرية بال ثانيةال
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 التخطيط للتطور الشخصي .54

 قامة مسابقات لتنمية مهارات الفرد العلمية والتحليلية المكتسبة.إ – 1
 بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية. حلقاتالمشاركة في الندوات العلمية وال – 2
 قامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقات عن المادة الدراسية. إ – 3

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .55

 خاص بالكلية  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .56

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -
 تعليمات جامعة ديالى . -
 واالقتصاد .دارة تعليمات كلية اإل -
 ( األخرى األكاديميات،  األنترنتخرى مثل ) أمصادر  -
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 مخطط مهارات المنهج
 في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم إشارةيرجى وضع 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 
المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    
                   

                    
                   

                    
                   



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 واالقتصاد  اإلدارةكلية   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .36

    اإلدارة العامةقسم  القسم الجامعي / المركز .37

  الثانية/ المرحلة  إدارة الموارد البشريةتطبيقات حديثة في مادة  اسم / رمز المقرر .38

  في اإلدارة العامةبكالوريوس علوم  فيهاالبرامج التي يدخل  .39

 المقرر األسبوعيلزامي ( وبحسب الجدول إالحضور اليومي )  أشكال الحضور المتاحة .41

 الثانيالفصل الدراسي  الفصل / السنة .41

 سبوع ( ساعة في األ 3( ساعة دراسية ، وبواقع )  45)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .42

  2121/  11/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .43

 أهداف المقرر .44

 تعريف الطالب بمفهوم إدارة الموارد البشرية. -1

 تعريف الطالب بمراحل تطور إدارة الموارد البشرية. - 2

 بيان أهمية وأهداف إدارة الموارد البشرية. - 3

 إلدارة الموارد البشرية. تطبيقات الحديثةتوضيح ال - 19

 البشري داخل المنظمة، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم. توضيح كيفية المحافظة على المورد - 21

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 البرنامج .

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .45



  
 1الصفحة 

 
  

 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطالب قادرًا على:

 .في جميع المنظمات إدارة الموارد البشرية يةأهم لمأن يع -1أ
 .الموارد البشريةإدارة األسباب التي أسهمت في تطور أن يحدد  -2أ
 .إدارة الموارد البشرية االستراتيجيةمفهوم أن يفسر  -3أ
 .نظريات دراسة إدارة الموارد البشرية االستراتيجيةأن يفهم  -4أ
 . دور الموارد البشرية في إدارة الجودة الشاملةيفهم أن  -5أ
دارة الموهبةستوعب مفهوم أن ي -6أ      .الموهبة وا 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 المادة والزمالء. أستاذمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب

 التي تستند عليها إدارة الموارد البشرية.  طبيقات الحديثةمهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص الت – 2ب

      .   الكبير للمورد البشري في المنظمات المعاصرةالدور مهارات تحليلية: القدرة على تحليل  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم 

 المحاضرة -5
 المناقشة والحوار -6
 االثرائية األسئلة -7
 االستجواب المباشر -8

 طرائق التقييم :
 أسئلة الخطأ والصواب -7
 أسئلة االختيار من متعدد -8
 أسئلة التوضيحات -9

 الواجبات -11
 التقييم الذاتي -11
 الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( .االختبارات )  -12

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

 التفكير اإلبداعي : ) القدرة على إنتاج أفكار جديدة ( . -3ج



  
 2الصفحة 

 
  

 
 

 طرائق التعليم والتعلم 
 طريقة العصف الذهني –1
 العرض التقديمي  –2
 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية  – 2
 واجبات  – 3

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية  -د 
 .إدارة الموارد البشرية مهارات جمع وتحليل المعلومات عن تطور  -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق الممارسات اإلدارية في المجاالت المختلفة . -2د

      المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة .إدارة الموارد البشرية  وموضوعات  مهارات إعداد مفاهيم  -3د
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 ) الكورس الثاني(   بنية المقرر .46

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

مفهوم إدارة الموارد معرفة  3 1

  االستراتيجيةالبشرية 

مفهوم إدارة الموارد البشرية 

 االستراتيجية
ب
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نظريات دراسة إدارة اإللمام ب 3 2

الموارد البشرية 

  االستراتيجية

نظريات دراسة إدارة الموارد 

 البشرية االستراتيجية

مداخل إدارة الموارد معرفة  3 3

  البشرية االستراتيجية

مداخل إدارة الموارد البشرية 

 االستراتيجية

دور الموارد البشرية اإللمام ب 3 4

  في إدارة الجودة الشاملة    

دور الموارد البشرية في إدارة 

  الجودة الشاملة   

طبيعة العالقة بين معرفة  3 5

إدارة الجودة الشاملة وإدارة 

  الموارد البشرية

طبيعة العالقة بين إدارة الجودة 

  الشاملة وإدارة الموارد البشرية

أهمية تطبيقات إدارة معرفة  3 6

الموارد البشرية إلدارة الجودة 

  الشاملة

أهمية تطبيقات إدارة الموارد 

  الجودة الشاملةالبشرية إلدارة 

 ول امتحان الشهر األ اختبار شهري 3 7

مفهوم الموهبة وإدارة معرفة  3 8

  الموهبة

  مفهوم الموهبة وإدارة الموهبة

  عمليات إدارة الموهبة  عمليات إدارة الموهبةاإللمام ب 3 9

مفهوم المقدرة معرفة  3 11

  الجوهرية للموارد البشرية

الجوهرية للموارد مفهوم المقدرة 

  البشرية

بناء المقدرة اإللمام بكيفية  3 11

  الجوهرية للموارد البشرية

بناء المقدرة الجوهرية للموارد 

  البشرية

مفهوم وأهمية تمكين معرفة  3 12

  الموارد البشرية

الموارد  أهمية تمكينمفهوم و

 البشرية

االتجاهات الفكرية معرفة  3 13

  للتمكين

  االتجاهات الفكرية للتمكين

  صيغ استراتيجية التمكين  صيغ استراتيجية التمكينمعرفة  3 14

 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 3 15



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

  خطة تطوير المقرر الدراسي. 13

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية . 12
 مدخل استراتيجي تكاملي -إدارة الموارد البشرية ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  مؤيد سعيد السالم
    ، عادل حرحوش إدارة الموارد البشرية مؤيد سعيد السالم ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 المجالت األكاديمية العراقية

 األنترنيت، مواقع اإللكترونيةب ـ المراجع 
.... 

 المنتدى العربي للموارد البشرية
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 

 الجامعة  : ديالى   
 واالقتصاد  اإلدارةكلية الكلية/ المعهد:     
 اإلدارة العامةالقسم العلمي    :    
 2121 / 11 / 12تاريخ ملء الملف :     
 :   التوقيع   التوقيع  :                                                              
 اسم رئيس القسم :                                                 اسم المعاون العلمي :                      
          التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  

                                                                      
    

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
                                                                                                      

      مصادقة السيد العميد         
 وصف البرنامج األكاديمي        



  
 6الصفحة 

 
  

 
مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  

من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 
 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   التعليميةالمؤسسة  .57
 اإلدارة العامةقسم  القسم العلمي / المركز  .58
 أواسم البرنامج األكاديمي  .59

 المهني 
  ثالثة/ مرحلة نظرية المنظمة 

 إدارة عامة بكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .61
 النظام الدراسي :  .61

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .62
  المؤثرات الخارجية األخرى  .63
   2121/  11/  12 تاريخ إعداد الوصف  .64
 أهداف البرنامج األكاديمي .65

 .ةمنظمال نظريةم و همفتعريف الطالب ب -1

 .منظماتالبمراحل تطور تعريف الطالب  - 2
 .أهمية وأهداف المنظماتبيان  - 3
 .أنواع المنظماتتوضيح  - 4
 .وضيح األهداف التنظيميةت – 5
 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .66



  
 7الصفحة 

 
  

 جعل الطالب قادرًا على : -المعرفية :  األهداف -أ
 .المنظمات يةأهم لمأن يع -1أ
 .مييتنظال فكرالاألسباب التي أسهمت في تطور أن يحدد  -2أ
 .والكفاءةمفهوم الفاعلية أن يفسر  -3أ
 .تأثير البيئة على المنظماتأن يفهم  -4أ
 . يفهم المركزية والالمركزيةأن  -5أ
    .ستوعب كيفية دراسة المنظماتأن ي -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 المادة والزمالء . أستاذمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب
 . اآلثار اإليجابية والسلبية للمنظمات: القدرة على تشخيص تشخيصيةمهارات  – 2ب
    .المداخل اإلداريةمهارات تحليلية : القدرة على تحليل  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      
 المحاضرة. -17
 المناقشة والحوار. -18
 االثرائية. األسئلة -19
 االستجواب المباشر. -21

 طرائق التقييم      
 والصواب.أسئلة الخطأ  -21
 أسئلة االختيار من متعدد. -22
 أسئلة التوضيحات. -23
 الواجبات. -24
 التقييم الذاتي. -25

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية (.
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة (.  -1ج       
 ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها (.التفكير الناقد :  -2ج       

 جديدة (. أفكار: ) القدرة على إنتاج  اإلبداعيالتفكير  -3ج              
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذهني. – 1
 .األفضلاستعمال صنع القرارات الختبار البديل  – 2
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 العرض التقديمي. – 3

 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية  – 2
 واجبات  – 3

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 المنظمات. إدارةمهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم  -1د
 في المجاالت المختلفة. اإلداريةمهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم  -2د
    المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة. اإلداريةالمفاهيم  إعدادمهارات  -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          
 طريقة العصف الذهني. – 21
 فضل.القرارات الختبار البديل األاستعمال صنع  - 22
 العرض التقديمي. - 23
 استعمال طريقة حل المشكالت. - 24

 طرائق التقييم          
 التحصيلية المتنوعة )اليومية، الشهرية ، والختامية( Examinations استعمال االختبارات  -13
   Orally Tests استعمال طريقة االختبارات الشفوية -14
 Homework Assignmentsاستعمال طريقة الواجبات المنزلية     -15

 بنية البرنامج  .67

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 عملي نظري

 ال يوجد 3 ةمنظمال نظرية بال ثالثةال
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 التخطيط للتطور الشخصي .68

 لتنمية مهارات الفرد العلمية والتحليلية المكتسبة.قامة مسابقات إ – 1
 بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية. حلقاتالمشاركة في الندوات العلمية وال – 2
 قامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقات عن المادة الدراسية. إ – 3

 و المعهد(معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أ .69

 خاص بالكلية  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .71

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -
 تعليمات جامعة ديالى . -
 دارة واالقتصاد .تعليمات كلية اإل -
 ( األخرى األكاديميات،  األنترنتخرى مثل ) أمصادر  -
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 
المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    
                   

                    
                   

                    
                   



 نموذج وصف المقرر

 

 واالقتصاد  اإلدارةكلية   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .47

    اإلدارة العامةقسم  القسم الجامعي / المركز .48

  الثانية/ المرحلة  إدارة الموارد البشريةمادة  اسم / رمز المقرر .49

  اإلدارة العامةفي بكالوريوس علوم  البرامج التي يدخل فيها .51

 المقرر األسبوعيلزامي ( وبحسب الجدول إالحضور اليومي )  أشكال الحضور المتاحة .51

 األولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .52

 سبوع ( ساعة في األ 3( ساعة دراسية ، وبواقع )  45)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .53

  2121/  11/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .54

 المقررأهداف  .55

 .ةمنظمال نظريةم و همفتعريف الطالب ب -1

 .منظماتالبمراحل تطور تعريف الطالب  - 2
 .أهمية وأهداف المنظماتبيان  - 3
 .أنواع المنظماتتوضيح  - 4
 .وضيح األهداف التنظيميةت – 5

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. 

 البرنامج .

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .56
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 الطالب قادرًا على:جعل  :األهداف المعرفية -أ
 .المنظمات يةأهم لمأن يع -1أ
 .مييتنظال فكرالاألسباب التي أسهمت في تطور أن يحدد  -2أ
 .مفهوم الفاعلية والكفاءةأن يفسر  -3أ
 .تأثير البيئة على المنظماتأن يفهم  -4أ
 . يفهم المركزية والالمركزيةأن  -5أ
   .ستوعب كيفية دراسة المنظماتأن ي -6أ

  :األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر  -ب 
 المادة والزمالء. أستاذمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب

 . اآلثار اإليجابية والسلبية للمنظماتمهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص  – 2ب

      مهارات تحليلية: القدرة على تحليل المداخل اإلدارية.    – 3ب
  :التعليم والتعلم طرائق

 المحاضرة -9
 المناقشة والحوار -11
 االثرائية األسئلة -11
 االستجواب المباشر -12

 :طرائق التقييم
 أسئلة الخطأ والصواب -13
 أسئلة االختيار من متعدد -14
 أسئلة التوضيحات -15
 الواجبات -16
 التقييم الذاتي -17
 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -18

 :والقيميةاألهداف الوجدانية  -ج
 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

 التفكير اإلبداعي : ) القدرة على إنتاج أفكار جديدة ( . -3ج
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  :طرائق التعليم والتعلم
 العصف الذهنيطريقة  – 1
 العرض التقديمي  – 2
  :طرائق التقييم   
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية  – 2
 واجبات  – 3

 :المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي( -د 
 .نظماتإدارة الممهارات جمع وتحليل المعلومات عن  -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق الممارسات اإلدارية في المجاالت المختلفة . -2د

      المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة . نظماتإدارة الم وموضوعات  مهارات إعداد مفاهيم  -3د



  
 3الصفحة 

 
  

 

 

 ) الكورس األول (  بنية المقرر .57

 

 

 

 

 

 

 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1 3 
مفهوم المنظمة وكيفية اإللمام ب

 دراستها
 مفهوم المنظمة وكيفية دراستها
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 أنواع المنظمات أنواع المنظمات معرفة  3 2

3 3 
النظرية البيروقراطية  معرفة 

 ونظرية اإلدارة العلمية

النظرية البيروقراطية ونظرية 

 اإلدارة العلمية

4 3 
مدرسة التقسيمات  معرفة 

 اإلدارية
 مدرسة التقسيمات اإلدارية

5 3 

حركة العالقات  معرفة 

اإلنسانية ونظرية التعادل 

  التنظيمي 

حركة العالقات اإلنسانية ونظرية 

 التعادل التنظيمي

 مدخل الموارد البشرية مدخل الموارد البشرية  تحليل 3 6

7 3 
نظرية النسق المفتوح  معرفة 

 والمدخل الظرفي

النسق المفتوح والمدخل  نظرية

 الظرفي

8 3 
الحديثة في  االتجاهات معرفة 

 الفكر التنظيمي
االتجاهات الحديثة في الفكر 

 التنظيمي

9 3 
األهداف  اإللمام بمفهوم 

 التنظيمية
 األهداف التنظيمية

11 3 
 القدرة على التفريق بين 

 العقالنية والفاعلية والكفاءة
 والكفاءة العقالنية والفاعلية

11 3 
مفهوم البيئة العامة  معرفة 

 والبيئة الخاصة
مفهوم البيئة العامة والبيئة 

 الخاصة

12 3 

االستجابات البيئية اإللمام ب

المطلوبة لمواجهة االحتماالت 

 البيئية

االستجابات البيئية المطلوبة 

 لمواجهة االحتماالت البيئية

13 3 
الهيكل التنظيمي  معرفة 

 وأبعاده
 مفهوم الهيكل التنظيمي وأبعاده

14 3 
الهيكل التنفيذي  معرفة 

  واالستشاري
 الهيكل التنفيذي واالستشاري

 امتحان  اختبار شهري 3 15
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

   
 

 
 
 
 

 

 الجامعة  : ديالى   
 الكلية/ المعهد:  االدارة واالقتصاد    
 االدارة العامةالقسم العلمي    :    
 2121/ 11/ 12تاريخ ملء الملف :     

 
 التوقيع:                           التوقيع:                                         
 اسم المعاون العلمي :                                          أ. محمود حسن جمعةاسم رئيس القسم :    
 التاريخ  :                                                                                              2121/  11/  12التاريخ  :     

                                                                      
    

 دقـق الملف من قبل           
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
                                                                                                      

      مصادقة السيد العميد         
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة 
من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   التعليميةالمؤسسة  .71
 االدارة العامةقسم  القسم العلمي / المركز  .72
اسم البرنامج األكاديمي او  .73

 المهني 
  ثالثةتكنولوجيا المعلومات / مرحلة 

 االدارة العامةبرنامج بكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .74
 النظام الدراسي :  .75

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .76
  المؤثرات الخارجية األخرى  .77
   2121/  11/  12 تاريخ إعداد الوصف  .78
 أهداف البرنامج األكاديمي .79

 تعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ تكنولوجيا المعلومات . -1

 تعريف الطالب بمكونات أنظمة تكنولوجيا المعلومات . - 2
 بيان تطور تكنولوجيا المعلومات . - 3
 توضيح أهمية تكنولوجيا المعلومات للدول بشكل عام  وفي المنظمات بشكل خاص . - 4
 وتطبيقاتها في المنظمات . ITتشكل له قاعدة معرفية عن  ITتزويد الطالب بموضوعات مختلفة عن  - 5
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 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .81

 جعل الطالب قادرًا على : االهداف المعرفية : -أ
 أن يعرف أهم مكونات ومفاهيم أنظمة المعلومات . -1أ
 أن يحدد المكونات الرئيسة ألنظمة المعلومات . -2أ
 أن يفسر مفاهيم االنظمة المعلوماتية . -3أ
 كونات المكاتب المؤتمتة في المنظمات .أن يفهم م -4أ
 أن يحلل المكونات الرئيسة ألنظمة المعلومات مع الواقع العملي .  -5أ
    أن يبين رأيه بمفاهيم تكنولوجيا المعلومات . -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 المادة والزمالء .مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ  – 1ب
 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص مكونات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها الواقعية .  – 2ب
    والعالقات بينها . ITSو  ITمهارات تحليلية : القدرة على تحليل مكونات  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      
 المحاضرة . -21
 المناقشة والحوار . -22
 االثرائية .االسئلة  -23
 االستجواب المباشر . -24

 طرائق التقييم      
 أسئلة الخطأ والصواب . -26
 أسئلة االختيار من متعدد . -27
 أسئلة التوضيحات . -28
 الواجبات . -29
 التقييم الذاتي . -31

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( .
 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج       
 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج       

 التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار جديدة ( . -3ج              
 طرائق التعليم والتعلم     
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 طريقة العصف الذهني . – 1
 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل . – 2
 العرض التقديمي . – 3

 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية . – 2
 واجبات . – 3

 

 والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة -د 
 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم االدارية وكيفية استخدامها في ادارة المنظمات . -1د
 المختلفة .مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم االدارية في المجاالت  -2د
    مهارات اعداد المفاهيم االدارية المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة . -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          
 طريقة العصف الذهني . – 25
 استعمال صنع القرارات الختبار البديل االفضل . - 26
 العرض التقديمي . - 27
 استعمال طريقة حل المشكالت. - 28

 طرائق التقييم          
 التحصيلية المتنوعة )اليومية، الشهرية ، والختامية( Examinations استعمال االختبارات  -16
   Orally Tests استعمال طريقة االختبارات الشفوية -17
 Homework Assignmentsاستعمال طريقة الواجبات المنزلية     -18

 بنية البرنامج  .81

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق أو المساق رمز المقرر المرحلة الدراسية
 عملي نظري

 ال يوجد 3 تكنولوجيا المعلومات In.Te3 االولى
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 التخطيط للتطور الشخصي .82

 اقامة مسابقات لتنمية مهارات الفرد العلمية والتحليلية المكتسبة . – 1
 بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية .المشاركة في الندوات العلمية والسمنرات  – 2
 اقامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقات عن المادة الدراسية .  – 3

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .83

 خاص بالكلية  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .84

 العلمي .وزارة التعليم العالي والبحث  -
 تعليمات جامعة ديالى . -
 تعليمات كلية االدارة واالقتصاد . -
 مصادر اخرى مثل ) االنترنت ، االكاديميات االخرى ( -



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 كلية االدارة واالقتصاد   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .58

    العامةاالدارة قسم  القسم الجامعي / المركز .59

  الثالثة/ المرحلة  تكنولوجيا المعلوماتمادة  اسم / رمز المقرر .61

    االدارة العامةبكالوريوس علوم  البرامج التي يدخل فيها .61

 أشكال الحضور المتاحة .62
الزامي ( وبحسب الجدول االسبوعي االلكتروني الحضور اليومي ) 

 المقرر

 الفصل الدراسي الثاني الفصل / السنة .63

 ( ساعة في االسبوع  3( ساعة دراسية ، وبواقع )  45)  الساعات الدراسية )الكلي( عدد .64

  2021/  11/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .65

 أهداف المقرر .66

  تكنولوجيا المعلوماتتعريف الطالب بأهم أسس ومبادئ . 

  بمكونات أنظمة تكنولوجيا المعلوماتتعريف الطالب  . 

  تكنولوجيا المعلومات بيان تطور. 

  بشكل خاص في المنظماتو تكنولوجيا المعلومات للدول بشكل عام توضيح أهمية . 

 مختلفة عن  اتعوتزويد الطالب بموضIT  تشكل له قاعدة معرفية عنIT . وتطبيقاتها في المنظمات 

المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص 
مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج .

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .67



  
 1الصفحة 

 
  

 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطالب قادرًا على : -: 
 .أنظمة المعلومات مفاهيم مكونات وأن يعرف أهم  -1أ

 .ألنظمة المعلومات الرئيسة  المكوناتأن يحدد  -2أ

 . االنظمة المعلوماتيةمفاهيم أن يفسر  -3أ

 . في المنظمات مكونات المكاتب المؤتمتة يفهمأن  -4أ

  مع الواقع العملي . المعلوماتالمكونات الرئيسة ألنظمة أن يحلل  -5أ

    . بمفاهيم تكنولوجيا المعلوماتأن يبين رأيه  -6أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . – 1ب

  وتطبيقاتها الواقعية . المعلوماتمكونات تكنولوجيا مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  – 2ب

    والعالقات بينها . ITSو  ITمكونات تحليل على قدرة المهارات تحليلية :  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      
 المحاضرة . -25
 المناقشة والحوار . -26
 االسئلة االثرائية . -27
 االستجواب المباشر . -28
   -طرائق التقييم :     
 أسئلة الخطأ والصواب . -31
 أسئلة االختيار من متعدد . -32
 أسئلة التوضيحات . -33
 الواجبات . -34
 التقييم الذاتي . -35
 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -36
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

 التفكير االبداعي : ) القدرة على إنتاج افكار جديدة ( . -3ج
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذهني . – 1
 العرض التقديمي . – 2
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11
   
 

بلغة مبسطة وميسرة للطلبة )طبعة ثالثة(  تكنولوجيا المعلومات في المنظمات المعاصرة تأليف كتاب في 
 لتسهيل استيعابها 

 
 

 طرائق التقييم    
 ، نهائي (اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري  – 1
 اختبارات شفوية . – 2
 
 واجبات . – 3

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 وكيفية استخدامها في المنظمات . ITمهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم  -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق التكنولوجيا المعلوماتية في المجاالت المختلفة . -2د

      المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة . IT مهارات اعداد مفاهيم  -3د
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 ) الفصل االول (  بنية المقرر  .68

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 
 IT تطور مدخل إلى  تعريفات ومفاهيم 2
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1 IT   البيانات وأشكالها وأنواعها اسس 

2 
 ومكوناتها IT مفهوم  فهم العالقات 2

 ITS مكونات  مفاهيم رئيسة 1

3 
 أتمتة المكاتب خطوات نظرية 2

 مستلزمات المكتب الرئيسة تطبيقات واقعية 1

4 
 مستلزمات المكتب الثانوية تطبيقات واقعية 2

 امتحان الشهر األول اختبار شهري 1

5 
 IT في  مفهوم المورد البشري مفاهيم رئيسة 2

 البشريةأنواع الموارد  مفاهيم رئيسة 1

6 
 مع المنظمات IT عالقة  فهم العالقات 2

 وأهميتها في المنظمات IT اثر  مفاهيم رئيسة 1

7 
 ITاألجهزة المستخدمة في  فهم العالقات 2

 الحاسبخصائص ومواصفات  مفاهيم رئيسة 1

8 
 مكونات الحاسب المادية مفاهيم رئيسة 2

 الثانيامتحان الشهر  اختبار شهري 1

9 
 البرمجيات مفهومها وأنواعها تعريفات ومفاهيم 2
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 نظام التشغيل وندوز اسس ومفاهيم 1

11 
 التطبيقات العامةبرامج  فهم العالقات 2

 البيانات المجدولة مفاهيم رئيسة 1

11 
 معالجة البيانات االلكترونية خطوات نظرية 2

 أهميتها والية عملها تطبيقات واقعية 1

12 
 قاعدة البيانات تمارين عملية 2

 االتصاالت االلكترونية مفاهيم رئيسة 1

13 
 الشبكات تمارين نظرية 2

 االنترنت مفاهيم رئيسة 1

14 
 أهم تطبيقات االنترنت اسس ومفاهيم 2

 ميةينظتلاشبكات العمل  مفاهيم رئيسة 1

15 
 التجارة االلكترونية فهم العالقات 2

 الحكومة االلكترونية مفاهيم رئيسة 1
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 

 
 
 
 

 

 الجامعة  : ديالى   
 واالقتصاد  اإلدارةكلية الكلية/ المعهد:     
 اإلدارة العامة  القسم العلمي:   
 2121 / 11 / 12تاريخ ملء الملف:     

 
 :   التوقيع                      التوقيع:                                       
 اسم المعاون العلمي:                                            جمعة أ. محمود حسن اسم رئيس القسم:   
    التاريخ:                                                         التاريخ:                                                        

                                                                      
    

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
 التوقيع    

                                                                                              
                                                                                                      

      مصادقة السيد العميد         
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 وصف البرنامج األكاديمي        
 

مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  
من الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 

 وصف لكل مقرر ضمن البرنامج
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية .85
 اإلدارة العامةقسم  القسم العلمي / المركز  .86
 أواسم البرنامج األكاديمي  .87

 المهني 
  رابعة/ مرحلة التطوير اإلداري 

 إدارة عامة بكالوريوس علوم  اسم الشهادة النهائية  .88
 النظام الدراسي :  .89

 سنوي /مقررات /أخرى 
 فصلي

  برنامج االعتماد المعتمد   .91
  المؤثرات الخارجية األخرى  .91
   2121/  11/  12 تاريخ إعداد الوصف  .92
 أهداف البرنامج األكاديمي .93

 .التطوير اإلداريم و همفتعريف الطالب ب -1

 .التطوير اإلداريبأهمية تعريف الطالب  - 2
 .التطوير اإلداريأهم نظريات بيان  - 3
 .التطوير اإلدارياستراتيجيات توضيح  - 4
 .التطوير اإلداريوضيح مداخل ت – 5
 
 
 



  
 6الصفحة 

 
  

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .94

 جعل الطالب قادرًا على : -المعرفية :  األهداف -أ
 .في جميع المنظمات التطوير اإلداري يةأهم لمأن يع -1أ
 .اإلداري خلفالتاألسباب التي أسهمت في أن يحدد  -2أ
 .اإلداري غييرالتمفهوم أن يفسر  -3أ
 .التطوير اإلداريعالقة إدارة الوقت بأن يفهم  -4أ
    .التطوير اإلدارييفهم العولمة وعالقتها بأن  -5أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 

 المادة والزمالء . أستاذمهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب
 . اإلداريمظاهر الفساد : القدرة على تشخيص مهارات تشخيصية – 2ب
    .إيجاد الوسائل المناسبة لمواجهة الفساد اإلداريمهارات تحليلية : القدرة على  – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم      
 المحاضرة. -29
 المناقشة والحوار. -31
 االثرائية. األسئلة -31
 االستجواب المباشر. -32

 طرائق التقييم      
 أسئلة الخطأ والصواب. -37
 أسئلة االختيار من متعدد. -38
 أسئلة التوضيحات. -39
 الواجبات. -41
 التقييم الذاتي. -41

 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية (.
 األهداف الوجدانية والقيمية -ج

 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة (.  -1ج       
 المطروحة واالختيار بينها (.التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع  -2ج       

 جديدة (. أفكار: ) القدرة على إنتاج  اإلبداعيالتفكير  -3ج              
 طرائق التعليم والتعلم     
 طريقة العصف الذهني. – 1
 .األفضلاستعمال صنع القرارات الختبار البديل  – 2
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 العرض التقديمي. – 3

 طرائق التقييم    
 متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي (اختبارات  – 1
 اختبارات شفوية  – 2
 واجبات  – 3

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 في المنظمات. التطوير اإلداريمهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم  -1د
 في المجاالت المختلفة. يةبداعاإل األفكارمهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق  -2د
    المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة. اإلداريةالمفاهيم  إعدادمهارات  -3د   

 طرائق التعليم والتعلم          
 طريقة العصف الذهني. – 29
 فضل.الختبار البديل األاستعمال صنع القرارات  - 31
 العرض التقديمي. - 31
 استعمال طريقة حل المشكالت. - 32

 طرائق التقييم          
 التحصيلية المتنوعة )اليومية، الشهرية ، والختامية( Examinations استعمال االختبارات  -19
   Orally Tests استعمال طريقة االختبارات الشفوية -21
 Homework Assignmentsاستعمال طريقة الواجبات المنزلية     -21

 بنية البرنامج  .95

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية
 عملي نظري

 ال يوجد 3 إدارة الموارد البشرية بال رابعةال
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 التخطيط للتطور الشخصي .96

 مسابقات لتنمية مهارات الفرد العلمية والتحليلية المكتسبة.قامة إ – 1
 بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية. حلقاتالمشاركة في الندوات العلمية وال – 2
 قامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقات عن المادة الدراسية. إ – 3

 الكلية أو المعهد(معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق ب .97

 خاص بالكلية  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .98

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -
 تعليمات جامعة ديالى . -
 دارة واالقتصاد .تعليمات كلية اإل -
 ( األخرى األكاديميات،  األنترنتخرى مثل ) أمصادر  -
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 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 
المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    
                   

                    
                   

                    
                   



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

 

 واالقتصاد  اإلدارةكلية   –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .69

    اإلدارة العامةقسم  القسم الجامعي / المركز .71

  الرابعة/ المرحلة  التطوير اإلداري اسم / رمز المقرر .71

  اإلدارة العامةفي بكالوريوس علوم  البرامج التي يدخل فيها .72

 المقرر األسبوعيلزامي ( وبحسب الجدول إالحضور اليومي )  أشكال الحضور المتاحة .73

 األولالفصل الدراسي  الفصل / السنة .74

 سبوع ( ساعة في األ 3( ساعة دراسية ، وبواقع )  45)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .75

  2121/ 11/  12 تاريخ إعداد هذا الوصف  .76

 المقررأهداف  .77

 تعريف الطالب بمفهوم التطوير اإلداري. -1

 تعريف الطالب بأهمية التطوير اإلداري. - 2

 بيان أهم نظريات التطوير اإلداري. - 3

 توضيح استراتيجيات التطوير اإلداري. - 4

  توضيح مداخل التطوير اإلداري. – 5

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 

 البرنامج .

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .78
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 األهداف المعرفية   -أ
 جعل الطالب قادرًا على:

 أن يعلم أهمية التطوير اإلداري في جميع المنظمات.  -1أ

 أن يحدد األسباب التي أسهمت في التخلف اإلداري. -2أ

 أن يفسر مفهوم التغيير اإلداري. -3أ

 أن يفهم عالقة إدارة الوقت بالتطوير اإلداري. -4أ

    أن يفهم العولمة وعالقتها بالتطوير اإلداري.   -5أ
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 

 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع أستاذ المادة والزمالء .  – 1ب

 مهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص مظاهر الفساد اإلداري.  – 2ب

        مهارات تحليلية : القدرة على إيجاد الوسائل المناسبة لمواجهة الفساد اإلداري.    – 3ب
 طرائق التعليم والتعلم 

 المحاضرة -13
 المناقشة والحوار -14
 االثرائية األسئلة -15
 االستجواب المباشر -16

 طرائق التقييم :
 أسئلة الخطأ والصواب -19
 أسئلة االختيار من متعدد -21
 أسئلة التوضيحات -21
 الواجبات -22
 التقييم الذاتي -23
 االختبارات ) الشهرية ، الفصلية ، النهائية ( . -24

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 التفكير البسيط : ) القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة ( .  -1ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها ( . -2ج

 التفكير اإلبداعي : ) القدرة على إنتاج أفكار جديدة ( . -3ج
 طرائق التعليم والتعلم 

 طريقة العصف الذهني – 1
 العرض التقديمي  – 2
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 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية  – 2
 واجبات  – 3

 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.المهارات العامة والتأهيلية  -د 
 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم التطوير اإلداري في المنظمات.  -1د

 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق األفكار اإلبداعية في المجاالت المختلفة. -2د

 مهارات إعداد المفاهيم اإلدارية المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة.    -3د
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 ) الكورس األول (  بنية المقرر .79

 

 مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع

طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

1 3 
اإللمام بمصطلح التخلف 

 اإلداري

 اإلداريالتخلف 
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 الفساد والفساد اإلداري معرفة مفهوم الفساد اإلداري 3 2

3 3 
وسائل مواجهة الفساد  معرفة 

  اإلداري
 الفساد اإلداريوسائل مواجهة 

4 3 
التطوير اإلداري فلسفته، معرفة 

  مفهومه، أهميته 

التطوير اإلداري فلسفته، 

 مفهومه، أهميته 

5 3 
معرفة أهم نظريات التطوير 

 اإلداري
 نظريات التطوير اإلداري

6 3 
التعرف على مفهوم األزمة 

 أشكالها وآثارها
 األزمة أشكالها وآثارها

7 3 

باستراتيجية التخطيط  اإللمام

الجزئي والشامل للتطوير 

 اإلداري

استراتيجية التخطيط الجزئي 

 والشامل للتطوير اإلداري

8 3 
معرفة أهم مداخل التطوير 

 اإلداري
 مداخل التطوير اإلداري

9 3 
التعرف على مفهوم التغيير 

 اإلداري
 التغيير اإلداري

11 3 
معرفة أسباب مقاومة التغيير 

 اإلداري
 مقاومة التغيير اإلداري

11 3 
اإللمام بأهمية إدارة الوقت 

 والتطوير اإلداري
 إدارة الوقت والتطوير اإلداري

12 3 

التعرف على دور اإلبداع 

واإلبداعية في التطوير 

 اإلداري

اإلبداع واإلبداعية في التطوير 

 اإلداري

13 3 

معرفة مفهوم العولمة 

والتطوير واإلدارة العامة 

 اإلداري

العولمة واإلدارة العامة والتطوير 

 اإلداري

14 3 
اإللمام بأخالقيات اإلدارة 

 العامة والتطوير اإلداري

أخالقيات اإلدارة العامة والتطوير 

 اإلداري

15 3 
االستفادة من الحاالت 

 الدراسية
 حاالت دراسية
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  خطة تطوير المقرر الدراسي. 13

   

 التطوير اإلداري في تأليف كتاب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البنية التحتية . 12
 جاسم الذهبي التطوير اإلداري /   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
  التطوير اإلداري /  جاسم الذهبي ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير ،....  (

 المجالت األكاديمية العراقية

 األنترنيت، مواقع اإللكترونيةب ـ المراجع 
.... 

https://hr4free.com/ar 
 

https://hr4free.com/ar
https://hr4free.com/ar
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 
 
 
 
 
 

 ديالى :  الجامعة    
  قتصاداالاإلدارة و : ة/ المعهدالكلي   
 اإلدارة العامة:    القسم العلمي    
 12/10/2021تاريخ ملء الملف :     
 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 اسم المعاون العلمي :                                                                    : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ   :                                                        لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    
 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 عي:واألداء الجامضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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سيد مصادقة ال                                                                                                      

         العميد 
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
 ضمن البرنامجمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر 

 

 قتصاداالجامعة ديالى _ كلية اإلدارة و المؤسسة التعليمية .99

 قسم األدارة العامة  / المركز  علميالقسم ال .011

او اسم البرنامج األكاديمي  .010

 المهني 

 مادة االدارة المحلية المقارنه _ المرحلة الثالثة 

 بكالوريوس أدارة  اسم الشهادة النهائية  .011

  :النظام الدراسي  .011

 سنوي /مقررات /أخرى 

 فصلي

 نظام الكورسات  المعتمد   برنامج االعتماد .011

المؤثرات الخارجية  .011

 األخرى 
 ساعة بواقع ثالثة ساعات أسبوعيا  11

 01/01/1110 تاريخ إعداد الوصف  -8

 أهداف البرنامج األكاديمي-9

 تعريف الطالب بأهم المبادئ وأسس اإلدارية -0

 
 االدارة المحلية المقارنةتعريف الطالب بأهمية  -1
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 تعريف الطالب بموقع اإلدارة  -1

 معرفة عالقة االدارة  المحلية  بالعلوم األخرى . -1

 تزويد الطالب بمواضيع مهمة ذات عالقة بالنشاط االداري  . -1

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .011

  االهداف المعرفية  - أ

      الطالب من معرفة أهم المبادئ واألسس األدارية  .تمكين   -0أ

 _ تمكين الطالب من معرفة أهمية المدارس االدارية 1أ

 عالقة األدارة   بالعلوم األخرى . -1أ
 معرفة وظائف االدارة  -1أ
 قدرة الطالب على أتخاذ القرارات ناجحة  -1أ
 لحصول على المعلومة الجيدة  جعل الطالب يبحث بأهم المجاالت األدارية وكيفية ا-1أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 القدرة على تشخيص المعوقات األدارية – 0ب 

 أمتالك القدرة على النقاش  – 1ب 

 القدرة على اكتشاف أهم الحلول الناجحة في معالجة المشاكل األدارية   - 1ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات  -0

 المناقشات  -1

 العصف الذهني  -1

 االستجواب المباشر  -1

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 األسئلة الفكرية  -0

 اسئلة الصح والخطأ -1

 الواجبات  -1

 الحضور والمشاركة  -1
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 القدرة على المناقشة  -0ج         

 القدرة على النقد البناء -1ج

 القدرة على الفحص والتقيم الذاتي -1ج

 انتاج أفكار جديدة -1ج   

 

 

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 

  المحاضرات -0

  المناقشات -1

  الذهني العصف -1

  المباشر االستجواب -1

 
 طرائق التقييم    

 

  الفكرية األسئلة -0

 والخطأ الصح اسئلة -1

  الواجبات -1

 والمشاركة الحضور -1

 

 
 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  
 . األدارية المحلية  المعوقات تشخيص على القدرة – 0د

  النقاش على القدرة أمتالك – 1د

 األدارية المشاكل معالجة في الناجحة الحلول أهم اكتشاف على القدرة   - 1د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 العصف الذهني  -0

 العرض التقديمي  -1
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 طريقة حل المشكالت  -1

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات اليومية او الشهرية والفصلية  -0

 االختبارات الشفوية  -1

 الحضور والمشاركة داخل القاعة  -1

 
 بنية البرنامج  .011

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 اليوجد 1 ادارة محلية مقارنه  بال الثالثة

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .018

 اقامة المسابقات والندوات العلمية  -1

 المشاركة في المعارض والمهرجانات  -2

 المشاركة في السمنار -3
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .019
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .001

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -1

 جامعة ديالى  -2

  وسائل االتصال الحديثة مثل االنترنيت -1
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر المقرررمز  السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 تصاداالقجامعة ديالى _ كلية اإلدارة و المؤسسة التعليمية .08

 قسم اإلدارة     / المركز علمي القسم ال .08

 المرحلة الثالثة  –ادارة محلية مقارنه  اسم / رمز المقرر .08

 عن طريق الكالس روم  أشكال الحضور المتاحة .08

 الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة .08

 ساعة  88 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .08

 88/88/8888 تاريخ إعداد هذا الوصف  .08

 أهداف المقرر .08

 . االدارة   واسس المبادئ بأهم الطالب تعريف -8

   االدارة  في المجتمع بأهمية الطالب تعريف -2

 . تعريف الطالب بمراحل تطور االدارة المحلية    -3

 . األخرى بالعلوم  المحلية  االدارة عالقة معرفة -4

 .  بالنشاطاالداري عالقة ذات مهمة بمواضيع الطالب تزويد -5

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .88

  هداف المعرفية األ -أ
 .       األدارية واألسس المبادئ أهم معرفة من الطالب تمكين  --8أ

 المجتمع داخل  اإلدارة موقع معرفة من الطالب تمكين_ 8أ

 . األخرى المحلية بالعلوم  األدارة عالقة -8أ

 . ألخرى بالعلوم اإلدارة عالقة الطالب تمكين -8أ

  ناجحة القرارات أتخاذ على الطالب قدرة -8أ

   الجيدة المعلومة على الحصول وكيفية األدارية المجاالت بأهم يبحث الطالب جعل-8أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  بالبرنامج الخاصة المهاراتية األهداف –  8ب
  األدارية المعوقات تشخيص على القدرة– 8 ب
  النقاش على القدرة أمتالك – 8 ب
  األدارية المشاكل معالجة في الناجحة الحلول أهم اكتشاف على القدرة  - 8 ب
 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

  الذهني العصف -8

  التقديمي العرض -8

 المشكالت حل طريقة -8

 

 
 طرائق التقييم      

 

  والفصلية الشهرية او اليومية االمتحانات -8

  الشفوية االختبارات -8

 القاعة داخل والمشاركة الحضور -8

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  المناقشة على القدرة  _8ج

  البناء النقد على القدرة-8ج

  الذاتي والتقيم الفحص على القدرة-8ج

 جديدة أفكار انتاج-8ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

  الذهني العصف -8

  التقديمي العرض -8

 المشكالت حل طريقة -8

 

 
 طرائق التقييم    

 

  والفصلية الشهرية او اليومية االمتحانات -8

  الشفوية االختبارات -8

 القاعة داخل والمشاركة الحضور -8

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

  األدارية المعوقات تشخيص على القدرة  --8د

  النقاش على القدرة أمتالك – 8 د

 األدارية المشاكل معالجة في الناجحة الحلول أهم اكتشاف على القدرة   - 8 د
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 البنية التحتية  .88

مبادئ اإلدارة المحلية _عبد الرزاق  ـ الكتب المقررة المطلوبة 8

 الشيخلي

 مبادئ اإلدارة _ العالق  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  8

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 االنترنيت 

االنترنيت ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 

.... 
 

 

 بنية المقرر .88

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االلمام بالمبادئ  8 8

 األدارية  
 مبادئ ادارة   -8

اإلدارة   في  -8

الفكر العربي 

 االسالمي 

المحاضرات 

واسلوب 

المناقشة 

 واالستجواب 

االمتحانات 

اليومية 

والشهرية 

والفصلية 

والحضور 

والمشاركة 

 داخل القاعة 

 اهمية إدارة المحلية  8 8

 موقع إدارةبالمنظمة  8 8
عناصر العملية  8 8

 اإلدارية 
 المدارس اإلدارية 8 8

 االدارات المحلية 8 8
 المحافظة  8 8
مدرسة العالقات  8 0

 االنسانية 
 امتحان الفصل األول 8 9

عالقةاإلدارة بالعلوم  8 88

 األخرى
 التخطيط 8 88
 التنظيم 8 88
 التوجيهة 8 88
 الرقابة   8 88
 أمتحان  8 88
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .88

 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 
 
 
 
 

 الجامعة  : ديالى   
 واالقتصاد  اإلدارةكلية الكلية/ المعهد:     
 االدارة العامةالقسم العلمي    :    
 2121 / 11 / 12تاريخ ملء الملف :     
 

 :التوقيع
 اسم استاذ المادة: م.م. محمد طارق عبد

 
 التوقيع  :                                                           التوقيع  :       
ا.م د نادية مهدي عبد اسم المعاون العلمي :                 ا.محمود حسن جمعة اسم رئيس القسم :    

                  القادر
                                                                           التاريخ   :                                                          التاريخ  :                                                  
    
 دقـق الملف من قبل شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 الجامعي: اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء    
                       :التاريخ     
 : التوقيع    
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      مصادقة السيد العميد         
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  

ويصاحبه وصف لكل ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . الطالب تحقيقها مبرهنًا عم  
 . مقرر ضمن البرنامج

 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية .111

 قسم االدارة العامة القسم العلمي / المركز  .112

 الثانية/ المرحلة  النظم السياسية اسم البرنامج األكاديمي  .113

 برنامح البكالوريوس في علوم االدارة العامة  اسم الشهادة النهائية  .114

سنوي /مقررات  النظام الدراسي : .115
 كورسات  /أخرى 

 الحضور االلكتروني حسب الجدول المقرر برنامج االعتماد المعتمد   .116

 12/11/2121 تاريخ إعداد الوصف  .117

 أهداف البرنامج األكاديمي .118

 والحديث .يتعرف الطالب على معنى النظام السياسي التقليدي  .أ 
، كالنظريات الثيوقراطية والعقد  النظم السياسيةيدرس الطالب العديد من النظريات التي بحثت في اصل  .ب 

 االجتماعي والقوة والتطور العائلي والتاريخي .
وكيفية اختيار شكل الدولة ) موحدة أو اتحادية ( ومعرفة معرفة انواع االنظمة السياسيةيتمكن الطالب من  .ج 
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 . لسياسيةالقيادات ا
) ملكية أو ارستقراطية أو جمهورية أو  النظام السياسي المكون للحكوماتيتعرف الطالب على بيان شكل  .د 

 ديكتاتورية أو ديمقراطية ( .
يتعرف الطالب على وسائل اسناد السلطة الديمقراطية وغير الديمقراطية مثل :) الوراثة أو التعيين أو  .ه 

 االنتخاب ( .
 هم نظم االنتخاب ، وتعليم الطلبة كيفية احتساب االصوات وتحويلها الى مقاعد نيابية.يتعرف الطالب على ا .و 
يتعرف الطالب على مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة كاالستفتاء واالعتراض واالقتراح الشعبي ، فضال عن  .ز 

 حق الحل الشعبي وحق الناخبين في اقالة النائب وحق عزل رئيس الجمهورية .
 .  وظائف الدولة القانونية ) التشريعية والتنفيذية والقضائية ( يدرس الطالب .ح 
 يعرف الطالب على دور االحزاب وجماعات الضغط في رسم السياسة العامة للدولة . .ط 
) البرلماني في الدول العربية  يتعرف الطالب على نماذج تطبيقية معاصرة للنظم السياسية والدستورية  .ي 

 ( .والرئاسي والمجلسي والمختلط 
 يعرف الطالب عالقة المجتمع المدني بالدولة  .ك 
 .الدولي والتحوالت العالمية واثر ذلك على النظم السياسية يتمكن الطالب من تحليل النظام .ل 
 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .119

 : ان جعل الطالب قادرًا على -المعرفية :  األهداف -أ
  يعرف معنى النظام السياسي وماهي المداخل الخاصة بالنظام السياسي 

 . يعرف ماهي انواع االنظمة السياسية ووظائفها 

 . يعرف معنى النظام السياسي التقليدي والحديث والمعاصر 

  . يحدد شكل الدولة و شكل الحكومة وصورها 

  . يعرف الدولة القانونية ومتطلباتها الفعلية 

  اهم نظم االنتخاب ، و كيفية احتساب االصوات وتحويلها الى مقاعد نيابية .يتعرف على 

  يتعرف على صور العالقة بين السلطات مع النماذج التطبيقية ضمن المستوى العالمي والمستوى
 العربي .
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 يربط بين المعلومات لتتكامل لديه المعرفة حول عالقة المجتمع المدني النظام السياسي 

    

 داف المهاراتية الخاصة بالبرنامج األه –ب 
 المادة والزمالء . أستاذمهارات تفاعلية: امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب
 . اآلثار اإليجابية والسلبية ألنواع النظم السياسيةمهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص  – 2ب
    .والديمقراطيةمفهوم حقوق االنسان مهارات تحليلية: القدرة على تحليل  – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم   -11
 المحاضرة. -33
 المناقشة والحوار. -34
 االثرائية. األسئلة -35
 االستجواب المباشر. -36
 العصف الذهني -37
 العرض التقديمي -38

 طرائق التقييم  -11
 أسئلة الخطأ والصواب. -42
 أسئلة االختيار من متعدد. -43
 أسئلة التوضيحات. -44
 والتقارير . الواجبات -45
 الذاتي.التقييم  -46
 ، النهائية (. الشهرية،  اليوميةاالختبارات )  -47

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .) التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة 
 واالختيار بينها (. في مجال النظم السياسية التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة 
  (. في مجال النظم السياسية جديدة أفكار: ) القدرة على إنتاج  اإلبداعيالتفكير 
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 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 
   النظم السياسيةمهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم. 
   في المجاالت المختلفة. مفاهيم النظم السياسيةمهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق 
  المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة.  مفاهيم النظم السياسية إعدادمهارات 
  في جوانبها التطبيقية و المعرفية. النظم السياسيةتمكين الطالب من مادة 
  في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل ربط الموضوع تطوير قدرة الطالب

   الذي تعلمه بالواقع العملي.

 بنية البرنامج   -12

اسم الوحدة / أو  مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 الموضوع

 طريقة التقييم طريقة التعليم

الطالب يفهم معنى النظام  نظري 3 االول
حيث :  السياسي من

ف ، هدااالتعريف ، ال
 الخصائص.

اطار مفاهيمي للنظام 
 السياسي

  

 نظري
) الكتروني ( 

 ومناقشات جماعية

 اختبارات   
 قصيرة    

الطالب يفهم انواع المداخل  نظري 3 الثاني
الحديثة التي فسرت وحللت 

طريقة تكوين النظام 
 السياسي

المداخل الحديثة في 
 دراسة النظم السياسية

 

 نظري
 ) الكتروني (

 ومناقشات جماعية

اختبارات 
 قصيرة

الطالب يفهم انواع االنظمة  نظري 3 الثالث
 السياسية وطريقة تكوينها

 انواع االنظمة السياسية
 

 نظري
 ) الكتروني (

 اسلوب الحوار والسؤال

 اختبار شفوي
وتقييم الذات 
 واختبار الزميل

الطالب يفهم وظائف النظم  نظري 3 الرابع
السياسية ودورها في تمكين 

حقوق االنسان وحماية 
 حرياته االساسية 

 نظري وظائف النظم السياسية
 ) الكتروني (

 اسلوب الحوار والسؤال

 واجب يومي
 اختبار شفوي

الطالب يفهم ما هو دور  نظري 3 الخامس
المواطن في رسم شكل 

 النظام السياسي 

السياسية اثر المشاركة 
على فاعلية النظم 

 السياسية

 نظري
 ) الكتروني (

 المناقشات الجماعية

 أمتحان يومي

الطالب يفهم دور االحزاب  نظري 3 السادس
السياسية او جماعات 

دور االحزاب السياسية 
وجماعات الضغط في 

 نظري
 ) الكتروني (

 اختبار شفوي
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الضغط في تنفيذ السياسة 
العامة من قبل الحكومة 

والرقابة على اعمال 
 الحكومة

 اسلوب الحوار والسؤال النظم السياسية

الطالب يفهم ماهي انواع  نظري 3 السابع
االنظمة السياسية في الدول 

العربية وطرق ممارسة 
 الديمقراطية فيها

بيئة النظم السياسية 
 العربية

  

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار والسؤال 
في النصف الثاني من 

 المحاضرة
 

امتحان شهري 
في النصف 
االول من 
 المحاضرة

الطالب يفهم كيف تنظم  نظري 3 الثامن
السلطات العامة ممارسة 

 اعمالها

اشكال العالقة التنظيمية 
بين السلطات وموقعها 

 في خدمة المجتمع
 

 نظري
 ) الكتروني(

 اسلوب الحوار والسؤال

االسئلة 
الشفوية وقياس 

 االجابات

الطالب النظم السياسية  نظري 3 التاسع
المقارنة ويطلع على نماذج 
مختارة لالنظمة السياسية 

 العالمية

نماذج للنظم السياسية 
 المختلفة

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار والسؤال 
 والمناقشات الجماعية

االسئلة 
الشفوية وقياس 
 اجابات الطلبة

الطالب يفهم عالقة  نظري 3 العاشر
المجتمع المدني بالدولة 

باعتباره جهاز رقابي غير 
مباشر يعمل على تنبيه 
الدولة في حال اختل 
ادواؤها عن البرنامج 

 الحكومي الذي رسمته 

المجتمع المدني 
 وعالقته بالدولة

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار والسؤال 
 والمناقشات الجماعية

االسئلة 
الشفوية وقياس 
 اجابات الطلبة

الطالب يعرف اهم  نظري 3 الحادي عشر
التحوالت العالمية في 

النظام العالمي واتجاهات 
النظم السياسية الحديثة في 

 النظام العالمي

النظام الدولي والتحوالت 
 العالمية

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار والسؤال 
 والمناقشات الجماعية

االسئلة 
الشفوية وقياس 

 الطلبةاجابات 

الطالب يعرف اسباب  نظري 3 الثاني عشر
التحوالت العربية في 

االنظمة السياسية وخاصة 
بعد الربيع العربي وما هي 

اسباب التحوالت 
العربية والعوامل 
 المؤثرة عليها 

 نظري
 ) الكتروني (

االسئلة 
الشفوية وقياس 
 اجابات الطلبة
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االسباب التي ادت الى 
 حدوث هذه التحوالت

الطالب يفهم كيف يتم  نظري 3 الثالث عشر
تحديد المؤهالت و كيفية 
 اختيار الزعامات السياسية

اختيار القيادات 
 السياسية

 نظري
 ) الكتروني (

واجبات ومشاركات 
الطلبة وابداء آرائهم في 

 الموضوع

تقرير عن احد 
مواضيع حقوق 

 االنسان

الطالب يستوعب الية تنظيم  نظري 3 الرابع عشر
 االنتخابات

اســـــــــــــــــــــاليب العمليـــــــــــــــــــــة 
 االنتخابية 

 نظري
 ) الكتروني (

واجبات ومشاركات 
الطلبة وابداء آرائهم في 

 الموضوع

 أمتحان شفوي 

الطالب يمتحن امتحان  نظري 3 الخامس عشر
 شهري

 نظري امتحان 
 ) الكتروني (

 

 أمتحان شهري

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي  -13

 الفرد العلمية والتحليلية المكتسبة.قامة مسابقات لتنمية مهارات إ - أ
 بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية. حلقاتالمشاركة في الندوات العلمية وال  - ب
 عن المادة الدراسية.  او البحوث التطويرية قامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقاتإ  - ت
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -14

السياسية ذات تطبيق عملي ملموس، من خالل تطبيق الحقوق والواجبات السعي الى جعل مادة النظم  - أ
النظرية على الواقع والمجتمع المعاصر، لكون اغلب الطلبة يواجه تناقضات بين الدراسة النظرية للمادة 
ومالها من اثار ايجابية وبين الواقع وبما يمثله من انتهاكات كبيرة لحقوق االنسان من خالل مصادرة حق 

 شاركة في الحياة السياسية.الم
 القاء سمنرات من قبل الطلبة .  - ب
على نوع وطبيعة النظام السياسي العراقي بما فيه من نظام حزبي ونظام السعي الى توعية الطالب  - ت

 انتخابي المعتمدين في اطاره .
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 البنية التحتية  -15

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

-األنظمة السياسية -صالح جواد الكاظم ، د. علي غالب العاني  .1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 . 1991-بغداد–العراق 

العاتك لصناعة  )القاهرة: حميد حنون خالد، االنظمة السياسية، د.. 2
 (2111، الكتاب

النظم السياسية: دراسة للنماذج الرئيسية الحديثة عادل ثابت ،   .3
 وللنظام السياسي اإلسالميونظم الحكم في البلدان العربية 

 (2117، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع  ،اإلسكندرية)
اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ) المجالت العلمية ، التقارير،..  (
 نظرية الحريات العامة تحليل حسان شفيق العاني، د. .1

 (2114السياسية،كلية العلوم  ووثائق،)جامعة بغداد:
د. محمد طه بدوي واخرون ، النظم السياسية والسياسات والعالقات  .2

 (2115الخارجية الدولية، ) االسكندرية ، دار التعليم الجامعي ،
ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 

 االنترنيت ....
 موقع المجالت االكاديمية العراقية



 
 
 
 

 استاذ المادة : م.م محمد طارق عبد       رئيس القسم : ا. محمود حسن جمعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
السنة / 
 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 
 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

المهارات العامة والتأهيلية 
المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                 اساسي النظم السياسية الثانيةالمرحلة  2121-2121
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 العالي والبـحث العلميوزارة التعليم 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 
 
 
 
 
 

 ديالى :  الجامعة    
  قتصاداالاإلدارة و : ة/ المعهدالكلي   
 اإلدارة العامة:    القسم العلمي    
 12/10/2021تاريخ ملء الملف :     
 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 اسم المعاون العلمي :                                                                    : اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ          :                                                 لتاريخ  ا    
   
 

                                                                            
    
 دقـق الملف من قبل     
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 ء الجامعي:واألداضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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مصادقة السيد                                                                                                       
         العميد 

 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي        

 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
 لكل مقرر ضمن البرنامجمبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف 

 

 جامعة ديالى _ كلية اإلدارة وأقتصاد المؤسسة التعليمية .011

 قسم األدارة العامة  / المركز  علميالقسم ال .010

او اسم البرنامج األكاديمي  .011

 المهني 

 مادة تطور الفكر التنظيمي _ المرحلة الثانية

 بكالوريوس أدارة  اسم الشهادة النهائية  .011

  :النظام الدراسي  .011

 سنوي /مقررات /أخرى 

 مقررات 

 نظام الكورسات  المعتمد   برنامج االعتماد .011

المؤثرات الخارجية  .011

 األخرى 
 ساعة بواقع ثالثة ساعات أسبوعيا  11

 01/01/1110 تاريخ إعداد الوصف  -8

 أهداف البرنامج األكاديمي-9

 تعريف الطالب بأهم المبادئ وأسس االدارية -1

 
 بأهمية تطور الفكر التنظيميتعريف الطالب  -1

 تعريف الطالب بموقع أإلدارة  -8
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 معرفة عالقة االدارة  المحلية  بالعلوم األخرى . -9

 تزويد الطالب بمواضيع مهمة ذات عالقة بالنشاطاالداري  . -01

 

 

 
 

 المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم برنامجمخرجات ال  .011

  االهداف المعرفية  - ب

      الطالب من معرفة أهم المبادئ واألسس األدارية  .تمكين   -0أ

 _ تمكين الطالب من معرفة أهمية المدارس االدارية 1أ

 عالقة األدارة   بالعلوم األخرى . -1أ
 معرفة وظائف االدارة  -1أ
 قدرة الطالب على أتخاذ القرارات ناجحة  -1أ
 جعل الطالب يبحث بأهم المجاالت األدارية وكيفية الحصول على المعلومة الجيدة  -1أ

 برنامج الخاصة بال األهداف المهاراتية –ب 

 القدرة على تشخيص المعوقات األدارية – 0ب 

 أمتالك القدرة على النقاش  – 1ب 

 دارية القدرة على اكتشاف أهم الحلول الناجحة في معالجة المشاكل األ  - 1ب 

 
 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرات  -1

 المناقشات  -1

 العصف الذهني  -1

 االستجواب المباشر  -8

 

 

 
 طرائق التقييم      

 

 األسئلة الفكرية  -1

 اسئلة الصح والخطأ -1

 الواجبات  -1

 الحضور والمشاركة  -8
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 األهداف الوجدانية والقيمية . -ج

 القدرة على المناقشة  -0ج         

 القدرة على النقد البناء -1ج

 القدرة على الفحص والتقيم الذاتي -1ج

 انتاج أفكار جديدة -1ج   

 

 

 

 

 
 طرائق التعليم والتعلم     

 

 
 

  المحاضرات -0

  المناقشات -1

  الذهني العصف -1

  المباشر االستجواب -1

 
 طرائق التقييم    

 

  الفكرية األسئلة -0

 والخطأ الصح اسئلة -1

  الواجبات -1

 والمشاركة الحضور -1

 

 
 
 

 .الشخصي(األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  )المهاراتالمنقولة التأهيلية و المهارات العامة-د 

  
 . األدارية المعوقات تشخيص على القدرة – 0د

  النقاش على القدرة أمتالك – 1د

 األدارية المشاكل معالجة في الناجحة الحلول أهم اكتشاف على القدرة   - 1د

 طرائق التعليم والتعلم          

 

 العصف الذهني  -1

 العرض التقديمي  -1
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 طريقة حل المشكالت  -1

 

 
 طرائق التقييم          

 
 االمتحانات اليومية او الشهرية والفصلية  -1

 االختبارات الشفوية  -1

 الحضور والمشاركة داخل القاعة  -1

 
 بنية البرنامج  .018

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية 

 عملي     نظري      

 اليوجد 1 تطور الفكر التنظيمي  بال الثانية

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .019

 اقامة المسابقات والندوات العلمية  -4

 المشاركة في المعارض والمهرجانات  -5

 المشاركة في السمنار -6
 

 المعهد(األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  )وضعمعيار القبول  .011
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 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .010

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -4

 جامعة ديالى  -5

  وسائل االتصال الحديثة مثل االنترنيت -1
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر المقرررمز  السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 نموذج وصف المقرر

 

 وصف المقرر

 

 جامعة ديالى _ كلية اإلدارة وأقتصاد المؤسسة التعليمية .00

 قسم اإلدارة     / المركز علمي القسم ال .09

 المرحلة الثانية  –تطور الفكر التنظيمي  اسم / رمز المقرر .98

 عن طريق الكالس روم  أشكال الحضور المتاحة .98

 الفصل الدراسي األول  الفصل / السنة .98

 ساعة  88 )الكلي(عدد الساعات الدراسية  .98

 88/88/8888 تاريخ إعداد هذا الوصف  .98

 أهداف المقرر .98

 . االدارة   واسس المبادئ بأهم الطالب تعريف -8

   االدارة  في المجتمع بأهمية الطالب تعريف -2

 . تعريف الطالب بمراحل تطور االدارة   -3

 . األخرى بالعلوم   االدارة عالقة معرفة -4

 .  بالنشاطاالداري عالقة ذات مهمة بمواضيع الطالب تزويد -5

 
 
 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 وطرائق التعليم والتعلم والتقييم مقررمخرجات ال .88

  هداف المعرفية األ -أ
 .       األدارية واألسس المبادئ أهم معرفة من الطالب تمكين  --8أ

 المجتمع داخل  اإلدارة موقع معرفة من الطالب تمكين_ 8أ

 . األخرى المحلية بالعلوم  األدارة عالقة -8أ

 . ألخرى بالعلوم اإلدارة عالقة الطالب تمكين -8أ

  ناجحة القرارات أتخاذ على الطالب قدرة -8أ

   الجيدة المعلومة على الحصول وكيفية األدارية المجاالت بأهم يبحث الطالب جعل-8أ
 

  مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

  بالبرنامج الخاصة المهاراتية األهداف –  8ب
  األدارية المعوقات تشخيص على القدرة– 8 ب
  النقاش على القدرة أمتالك – 8 ب
  األدارية المشاكل معالجة في الناجحة الحلول أهم اكتشاف على القدرة  - 8 ب
 
 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

  الذهني العصف -8

  التقديمي العرض -8

 المشكالت حل طريقة -8

 

 
 طرائق التقييم      

 

  والفصلية الشهرية او اليومية االمتحانات -8

  الشفوية االختبارات -8

 القاعة داخل والمشاركة الحضور -8

 

 
 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج

  المناقشة على القدرة  _8ج

  البناء النقد على القدرة-8ج

  الذاتي والتقيم الفحص على القدرة-8ج

 جديدة أفكار انتاج-8ج   
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 طرائق التعليم والتعلم     

 

  الذهني العصف -8

  التقديمي العرض -8

 المشكالت حل طريقة -8

 

 
 طرائق التقييم    

 

  والفصلية الشهرية او اليومية االمتحانات -8

  الشفوية االختبارات -8

 القاعة داخل والمشاركة الحضور -8

 

 

 
 المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (.التأهيلية المهارات العامة و -د 

  األدارية المعوقات تشخيص على القدرة  --8د

  النقاش على القدرة أمتالك – 8 د

 األدارية المشاكل معالجة في الناجحة الحلول أهم اكتشاف على القدرة   - 8 د
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 البنية التحتية  .88

 مبادئ اإلدارة العامة _عبد الرزاق الشيخلي ـ الكتب المقررة المطلوبة 8

 مبادئ اإلدارة _ العالق  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  8

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... ) 
 االنترنيت 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع االنترنيت 

.... 
 

 

 بنية المقرر .88

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة
اسم الوحدة / أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

االلمام بالمبادئ  8 8

 األدارية  
 مبادئ ادارة   -8

اإلدارة   في  -8

الفكر العربي 

 االسالمي 

المحاضرات 

واسلوب 

المناقشة 

 واالستجواب 

االمتحانات 

اليومية 

والشهرية 

والفصلية 

والحضور 

والمشاركة 

 داخل القاعة 

 اهمية إدارة 8 8

 موقع إدارةبالمنظمة  8 8
عناصر العملية  8 8

 اإلدارية 
 المدارس اإلدارية 8 8

 دور المدير 8 8
دور االفراد داخل  8 8

 المنظمة
مدرسة العالقات  8 0

 االنسانية 
 امتحان الفصل األول 8 9

عالقةاإلدارة بالعلوم  8 88

 األخرى
 التخطيط 8 88
 التنظيم 8 88
 التوجيهة 8 88
 الرقابة   8 88
 أمتحان  8 88
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 خطة تطوير المقرر الدراسي  .88

 

 والبـحث العلميوزارة التعليم العالي 
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 
 
 
 
 

 الجامعة  : ديالى   
 واالقتصاد  اإلدارةكلية الكلية/ المعهد:     
 االدارة العامةالقسم العلمي    :    
 2121 / 11 /12تاريخ ملء الملف :     
 

 :التوقيع
 اسم استاذ المادة: م.م. محمد طارق عبد

 
 التوقيع  :                                                           التوقيع  :       
اسم رئيس القسم : ا.محمود حسن جمعة                 اسم المعاون العلمي : ا.م د نادية مهدي عبد    

 القادر                 
                                                                 :                                                          التاريخ  :                                                          التاريخ     
    
 دقـق الملف من قبل شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 الجامعي: سم مدير شعبة ضمان الجودة واألداءا    
                       :التاريخ     
 : التوقيع    
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      مصادقة السيد العميد         
 وصف البرنامج األكاديمي        

 
مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من  إيجازايوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  

ا إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل الطالب تحقيقها مبرهنًا عم  
 . مقرر ضمن البرنامج

 

 اإلدارة واالقتصادكلية  -جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية .132

 قسم االدارة العامة القسم العلمي / المركز  .133

 / المرحلة االولى والحرياتحقوق االنسان  اسم البرنامج األكاديمي  .134

 برنامح البكالوريوس في علوم االدارة العامة  اسم الشهادة النهائية  .135

سنوي /مقررات  النظام الدراسي : .136
 كورسات للعام الدراسي  /أخرى 

 الحضور االلكتروني حسب الجدول المقرر برنامج االعتماد المعتمد   .137

 12/11/2121 تاريخ إعداد الوصف  .138

 أهداف البرنامج األكاديمي .139

  وحرياته التعرف على التطور التاريخي لحقوق األنسان .م 
 في األديان والشرائع السماوية  وحرياته التعرف  على حقوق األنسان .ن 
  وحرياته االساسية الدولية في ضمان حماية واحترام حقوق األنسان التعرف على دور المنظمات .س 
 المعاصر بحقوق األنسان  االعترافالتعرف على  .ع 
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 التعرف على اشكال واجيال حقوق األنسان .ف 
 التعرف على مفهوم الديمقراطية.ص 
 الديمقراطية وانواع التعرف على اهداف .ق 
 التعرف على مزايا وسلبيات الديمقراطية .ر 

 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .141

 : ان جعل الطالب قادرًا على -المعرفية :  األهداف -أ
  يعرف ما هي حقوق االنسان وحرياته االساسية وما هي الديمقراطية 

 يفسر مواضيع حقوق االنسان بصورة عامة 

 يعلل االسباب المؤثرة في مجال حقوق االنسان 

  مناقشته مع االستاذ متغيرات و محددات حقوق االنسانيكمل 

  يتعرف على دور المنظمات األقليمية في تطور حقوق االنسان 

  يتعرف على الديمقراطية بشكلها المباشر وغير المباشر 

 يتعرف على ايجابيات الديمقراطية ومحاسن تطبيقها 

 تصويتيتعرف الطالب على الحمالت األنتخابية والمرشحون وكيفية ال 

 يربط بين المعلومات لتتكامل لديه المعرفة حول مادة حقوق االنسان والديمقراطية 

    
 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 المادة والزمالء . أستاذمهارات تفاعلية: امتالك القدرة على التواصل مع  – 1ب
 . والسلبية لحقوق االنساناآلثار اإليجابية مهارات تشخيصية: القدرة على تشخيص  – 2ب
    .مفهوم حقوق االنسان والديمقراطيةمهارات تحليلية: القدرة على تحليل  – 3ب

 طرائق التعليم والتعلم   -11



  
 7الصفحة 

 
  

 المحاضرة. -39
 المناقشة والحوار. -41
 االثرائية. األسئلة -41
 االستجواب المباشر. -42
 العصف الذهني -43
 العرض التقديمي -44

 طرائق التقييم  -11
 والصواب.أسئلة الخطأ  -48
 أسئلة االختيار من متعدد. -49
 أسئلة التوضيحات. -51
 والتقارير . الواجبات -51
 التقييم الذاتي. -52
 ، النهائية (. الشهرية،  اليوميةاالختبارات )  -53

 األهداف الوجدانية والقيمية -ج
 .) التفكير البسيط : ) القدرة على فحص  وتقييم المواضيع المطروحة 
 واالختيار بينها (. في مجال حقوق االنسان نقد وتمييز المواضيع المطروحة التفكير الناقد : ) القدرة على 
  (. في مجال حقوق االنسان جديدة أفكار: ) القدرة على إنتاج  اإلبداعيالتفكير 

 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(. -د 
   حقوق االنسانمهارات جمع وتحليل المعلومات عن مفاهيم. 
   في  مفاهيم حقوق االنسان والديمقراطيةمهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق

 المجاالت المختلفة.
  المناسبة لالستخدام في المجاالت المختلفة.  مفاهيم حقوق االنسان إعدادمهارات 
 االنسان في جوانبها التطبيقية و المعرفية. تمكين الطالب من مادة حقوق 
  تطوير قدرة الطالب في تحليل المعلومات وتفسير البيانات التي حصل عليها من خالل ربط الموضوع

   الذي تعلمه بالواقع العملي.



  
 8الصفحة 

 
  

 بنية البرنامج   -13

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع
 حقوق االنسانالطالب يفهم  نظري 2 االول

تعريفها ، من حيث : 
، خصائصها ،  اهدافها

وبيان حقوق االنسان في 
 الحضارات القديمة 

 

 مفهوم حقوق األنسان
المطلب األول: مفهوم حقوق 
 االنسان ) التعريف واالهداف(
المطلب الثاني : خصائص 

 حقوق االنسان
  

 نظري
الكتروني ( ) 

ومناقشات 
 جماعية

 اختبارات   
 قصيرة    

الطالب يفهم موقف  نظري 2 الثاني
الحضارات القديمة من 

 مسئلة حقوق االنسان

حقوق االنسان في الحضارات 
 القديمة 

المطلب االول: حقوق االنسان 
في حضارة بالد الرافدين وفي 

 الحضارة المصرية 
المطلب الثاني: حقوق  

االنسان في الحضارة 
االغريقية والرومانية والهندية 

والصينية اليونانية األنسان في 
 األديان والشرائع السماوية
  حقوق األنسان في األسالم

 

 نظري
 ) الكتروني (
ومناقشات 

 جماعية

اختبارات 
 قصيرة

الطالب يفهم مراحل تطور  نظري 2 الثالث
العصور حقوق االنسان في 

 الوسطى

حقوق األنسان في العصور 
 الوسطى 

المطلب األول :حقوق األنسان 
 في الديانة اليهودية والمسيحية

المطلب الثاني : حقوق 
 االنسان في الديانة االسالمية

 

 نظري
 ) الكتروني (

اسلوب الحوار 
 والسؤال

 اختبار شفوي
وتقييم الذات 
 واختبار الزميل

يفهم مراحل تطور الطالب  نظري 2 الرابع
حقوق االنسان في العصر 

 الحديث

حقوق االنسان في العصر 
 الحديث

المطلب االول : مضامين 
واسس حقوق االنسان قبل 

 الحرب العالمية الثانية
المطلب الثاني : مضامين 

 نظري
 ) الكتروني (

اسلوب الحوار 
 والسؤال

 يوميواجب 
 اختبار شفوي
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واسس حقوق االنسان بعد 
 الحرب العالمية الثانية

الطالب يفهم ما هي الشرعة  نظري 2 الخامس
 الدولية لحقوق االنسان

اساس الصكوك العالمية  
 لحقوق االنسان

المطلب األول: مفهوم 
ومميزات ومضامين االعالن 

 العالمي لحقوق االنسان 
المطلب الثاني: العهدين 
 الدوليين لحقوق االنسان

 نظري
 ) الكتروني (
المناقشات 

 الجماعية

 أمتحان يومي

الطالب يفهم موضوع  نظري 2 السادس
 الحريات العامة لالنسان

المبادئ العامة للحريات العمة 
 والحريات االساسية

المطلب االول : مفهوم 
الحريات العامة والحريات 

 االساسية
المطلب الثاني : خصائص 
 وتصنيفات الحريات العامة

 نظري
 ) الكتروني (

اسلوب الحوار 
 والسؤال

 اختبار شفوي

الطالب يفهم ماهي انواع  نظري 2 السابع
الحريات العامة وماهي 
الضمانات االساسية 
 لممارسة هذه الحريات

انواع الحريات العامة 
 وضمانات ممارستها

المطلب االول : انواع 
 الحريات العامة

المطلب الثاني : الضمانات 
 االساسية لنجاح لحريات

  

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار 
والسؤال في 

النصف الثاني 
 من المحاضرة

 

امتحان شهري 
في النصف 
االول من 
 المحاضرة

الطالب يفهم كيف تنظم  نظري 2 الثامن
السلطات العامة ممارسة 

 االفراد لحرياتهم

تنظيم الحريات العامة من قبل 
 السلطات العامة :

المطلب االول : ممارسة 
 العاديةالحريات في الظروف 

المطلب الثاني : سلطات 
الضبط االداري في الظروف 

 العادية

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار 
 والسؤال

االسئلة 
الشفوية وقياس 

 االجابات

الطالب يفهم ماهي القيود  نظري 2 التاسع
التي يمكن فرضها لتقييد 

 حريات االنسان

 القيــــود الــــواردة علــــى الحريــــات
 العامة .

المطلـــــــــــب االول : الظـــــــــــروف 
)إعــــــــــالن حالــــــــــة االســــــــــتثنائية 

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار 
والسؤال 

االسئلة 
الشفوية وقياس 
 اجابات الطلبة



  
 10الصفحة 

 
  

 الطوارئ(
نتائج اعالن المطلب الثاني : 
وسلطات  حالة الطوارىء

الضبط االداري في حالة 
 الطوارئ

والمناقشات 
 الجماعية

ما المقصود الطالب يفهم  نظري 2 العاشر
 بالديمقراطية

 مفهوم الديمقراطية
المطلب االول : ) تعريف ، 
 فوائد ، شروط ( الديمقراطية

الطلب الثاني : ) خصائص ، 
 مميزات ، ركائز ( الديمقراطية

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار 
والسؤال 

والمناقشات 
 الجماعية

االسئلة 
الشفوية وقياس 
 اجابات الطلبة

الطالب يعرف اهم المبادئ  نظري 2 الحادي عشر
 العامة لممارسة الديمقراطية

المبادئ العامة لممارسة 
 الديمقراطية

المطلب االول : )مبادئ 
،فوائد ، اهمية ، مزايا، 

 شروط( ممارسة الديمقراطية 
المطلب الثاني: مزايا وعيوب 

 النظام الديمقراطي

 نظري
 ) الكتروني(

اسلوب الحوار 
والسؤال 

 والمناقشات
 الجماعية

االسئلة 
الشفوية وقياس 
 اجابات الطلبة

الطالب يعرف انواع  نظري 2 الثاني عشر
الديمقراطية وعالقتها 

 بالمجتمع المدني

 انواع الديمقراطية 
الديمقراطية )المطلب االول : 

الديمقراطية شبه  ، المباشرة
الديمقراطية غير  ، المباشرة

 (المباشرة
بين المطلب الثاني : العالقة 

 الديمقراطية المجتمع المدني

 نظري
 ) الكتروني (

االسئلة 
الشفوية وقياس 
 اجابات الطلبة

الطالب يفهم معنى وطرق  نظري 2 الثالث عشر
 االنتخاب

 طرق االنتخاب
المطلب االول: االنتخاب 
المباشر واالنتخاب غير 

 المباشر
المطلب الثاني :االنتخاب 
 الفردي واالنتخاب بالقائمة

االنتخاب  المطلب الثالث:
باالغلبية واالنتخاب بالتمثيل 

 النسبي

 نظري
 ) الكتروني (

واجبات 
ومشاركات 

الطلبة وابداء 
آرائهم في 
 الموضوع

تقرير عن احد 
مواضيع حقوق 

 االنسان

الطالب يستوعب الية تنظيم  نظري 2 الرابع عشر
 االنتخابات

 تنظيم عملية األنتخاب 
المطلب األول :تحديد الدوائر 

 األنتخابية 
ــــــــــــاني: ــــــــــــب الث ــــــــــــوائم  المطل الق

 نظري
 ) الكتروني (

واجبات 
ومشاركات 

 أمتحان شفوي 
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الطلبة وابداء  األنتخابية  
آرائهم في 
 الموضوع

الطالب يمتحن امتحان  نظري 2 الخامس عشر
 شهري

 نظري امتحان 
 ) الكتروني (

 

 أمتحان شهري

 
 
 
 

 للتطور الشخصيالتخطيط   -14

 قامة مسابقات لتنمية مهارات الفرد العلمية والتحليلية المكتسبة.إ - ث
 بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة الدراسية. حلقاتالمشاركة في الندوات العلمية وال  - ج
 عن المادة الدراسية.  او البحوث التطويرية قامة معارض والمشاركة الجماعية في الملصقاتإ  - ح
 خطة تطوير المقرر الدراسي  -15
السعي الى جعل مادة حقوق االنسان والديمقراطية ذات تطبيق عملي ملموس، من خالل تطبيق الحقوق  - ث

والواجبات النظرية على الواقع والمجتمع المعاصر، لكون اغلب الطلبة يواجه تناقضات بين الدراسة 
وبما يمثله من انتهاكات كبيرة لحقوق االنسان، لذا النظرية للمادة ومالها من اثار ايجابية وبين الواقع 

نتمنى من القائمين العمل على حل هذا التناقض عبر التطبيق الصحيح لحقوق االنسان والحريات العامة 
 والديمقراطية على المستوى العالمي والوطني، السيما ونحن في مرحلة ترسيخ هذه المبادىء .

 القاء سمنرات من قبل الطلبة .  - ج
دريس  وتقسيم حقوق االنسان والديمقراطية كل مادة على حدة ، بحيث تدرس كل مادة في كورس ت  - ح

 وللمرحلة االولى.
 

 البنية التحتية  -15
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  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

والحريات  حقوق االنسان والديمقراطية ماهر صبري كاظم، د. . 1 ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2
 (2111مطبعة الكتاب، ،)بغداد:2العامة،ط

العاتك لصناعة  )القاهرة: حميد حنون خالد، االنظمة السياسية، د.. 2
 (2111الكتاب،

حقوق االنسان تطورها ومضامينها  رياض عزيز هادي، د.. 3
 (2115وحمايتها،)بغداد: مكتبة السنهوري،

 نظرية الحريات العامة تحليل حسان شفيق العاني، د.. 4
 (2114كلية العلوم السياسية، ووثائق،)جامعة بغداد:

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 
 ) المجالت العلمية ، التقارير،..  (

حقوق االنسان  علي احمد اللهيبي، د. هاشم حمادي الهاشمي ود. .1
 (2118دار الوطنية للطباعة، بغداد: وتطورها،) نشؤها

السامرائي ، مبادئ حقوق االنسان ، ) لبنان، د. نجم عبود مهدي  .2
 (2118دار الكتب العلمية ، 

ب ـ المراجع االلكترونية، مواقع 
 االنترنيت ....

 موقع المجالت االكاديمية العراقية



 

 
 
 

 استاذ النادة : م.م محمد طارق عبد        رئيس القسم : أ. محمود حسن جمعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط مهارات المنهج
 المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
السنة / 
 المستوى

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 
 الخاصة بالبرنامج 

األهداف الوجدانية 
 والقيمية 

والتأهيلية المهارات العامة 
المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

حقوق االنسان  المرحلة االولى 2121-2121
 والديمقراطية

                 اساسي
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 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  
  األكاديميدائرة ضمان الجودة واالعتماد 

   
 
 
 
 
 
 
 

 ديالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى          : الجامعة    
 كلية اإلدارة واإلقتصاد   :  ة/ المعهدالكلي   
 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:    القسم العلمي    
 12/10/2021تاريخ ملء الملف :     
 
 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 اسم المعاون العلمي :أ.م.د. نادية مهدي عبد القادر                           : أ. محمود حسن جمعة اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ                                                      :        لتاريخ  ا    
 

                                                                            
    
 دقـق الملف من قبل     
 امعيضمان الجودة واألداء الجشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    
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مصادقة السيد                                                                                                       
         العميد 

 السياسات العامة لمادةوصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب        
الربط بينها وبين  تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. وال بد من

 وصف البرنامج.  

 

 االدارة واالقتصادكلية  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .141
 قسم االدارة العامة  / المركز  علميالقسم ال .142
او اسم البرنامج األكاديمي  .143

 المهني 
  الرابعة/ المرحلة السياسات العامة

 علوم إدارية اسم الشهادة النهائية  .144
  :النظام الدراسي  .145

 سنوي /مقررات /أخرى 

  الثانيالكورس الدراسي 

 اليومي بحسب الجدول المقرراأللكتروني الحضور  المعتمد   برنامج االعتماد .146
 في االسبوع  ين( ساعة دراسية بواقع  ساعت31)

ظروف خارجية وعامة، مثل: العوامل الجغرافية والعوامل االقتصادية  المؤثرات الخارجية األخرى  .141
 والمعلوماتية، والعوامل االجتماعية والثقافية، وعوامل السياسات الدولية

 2121/ 11/  12    تاريخ إعداد الوصف  .141
 أهداف البرنامج األكاديمي .141

 اعداد كوادر علمية مؤهلة للعمل في مؤسسات الدولة الحكومية .  -1

 رفع مستوى مساهمته العملية وتعزيز مشاركته في الحياة الوظيفية.. -2
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 تربيته على حل المشكالت مع نظرائه بروح الفريق الواحد.  -3

 .السياسات العامة بأسستعريف الطالب  -4

 بيان تطور معايير  السياسات وتسلسلها التاريخي                                     -5

تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن  السياسات العامة تشكل له قاعدة معرفية وتطبيقها في المنظمات  -6
 الحكومية وغير الحكومية.

 والتعلم والتقييممخرجات المقرر وطرائق التعليم  .151

 جعل الطالب قادرًا على   -األهداف المعرفية: .8
 التعرف عن طبيعة السياسات العامة  . أ
 تعريف السياسات ووصف خصائصها األساسية . . ب
 معرفة نشأت الساسات العامة . ت
 .مية السياسات العامة تحديد أه . ث
 .المداخل المنهجية لدراسة السياسات العامةتحديد  . ج
 .السياسات العامةرسم على التعرف  . ح
 السياسات العامة. طبيعة وماهية تنفيذ تحديد  . خ
 .هاوعوامل هامكوناتوماهي أهم العامة بيئة السياسات  لطبيعةوصف  . د
 .السياسات العامةق تحليل ائطر  شرح  . ذ
 العامةتحديد الجهات الرئيسية لصياغة السياسات  . ر
 .السياسات العامةتقييم  . ز
 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  .2
 . السياسات العامةوصف تأثير الجماعات المختلفة على عملية وضع  . أ

 . العامةالقضايا المتعلقة بالجوانب األخالقية المرتبة بالسياسات  ىالتعرف عل . ب
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 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . . ت
 القدرة على تشخيص  السياسات العامة وتطبيقاتها الواقعية . مهارات تشخيصية : . ث
 المؤسساتمهارات تحليلية : قدرة تحليل  وتمييز بين الخدمات التي تقدمها  السياسات العامة  في  . ج

 غير الحكومية والعالقة بينها. و الحكومية 
 
 
 

 طرائق التعليم والتعلم   .151
 استخدام طريقة المحاضرة. -1

 المناقشة والحوار .استخدام اسلوب  -2

 استخدام طريقة األسئلة االثرائية. -3

 االستجواب المباشر. -4

 طرائق التقييم  .152
 أسئلة الصواب والخطأ  –أسئلة اختيارية  ب  -األسئلة الموضوعية وتتألف من : أ -1

 التقييم الذاتي وتقييم الزميل -2

 االختبارات وتتضمن : -3

 .التدريسيةاختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط  .أ 
 اختبارات متنوعة ) يومي، شهري، فصلي، نهائي (  .ب 
 اختبارات شفوية  .ج 
 واجبات   .د 

 االختبارات التحصيلية وتتضمن : -4
 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر. -5
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 االختبارات الختامية النهائية في نهاية الكورس الدراسي . -6

 األهداف الوجدانية والقيمية  -7
 ) القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة (.التفكير البسيط:  .أ 
 التفكير الناقد: ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار المقبولة محاسبيًا من ىبينها (. .ب 
 التفكير االبداعي: ) القدرة على تكوين أفكار محاسبية جديدة ( .   .ج 
 خرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األ -8
مهارات في جمع وتحليل المعلومات  عن مفاهيم  السياسات وكيفية استخدامها في وظيفة ادارة  . أ

 المنظمات.
 مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم المحاسبية في مختلف المجاالت. . ب

 المناسبة لالستخدام في الوظيفة العامة .مهارات اعداد مفاهيم  السياسات 
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 البنية التحتية  .154

 بنية المقرر                                     الكورس الثاني  .153

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

 اختبارات شفوية المحاضرة طبيعة وأهمية السياسات العامةالفصل األول  2  .1
 دراسةالمنهجية المستخدمة في  الفصل الثاني 2  .2

 السياسات العامة
المناقشة 

 والحوار
تقييم الذات 

 2  .3 وتقييم الزميل
4.  2 
المناقشة  رسم السياسات العامة الثالثالفصل  2  .5

 والحوار
تقييم الذات 

 2  .6 وتقييم الزميل
7.  2 
   امتحان الشهر األول    .8
المناقشة  السياسات العامة تنفيذ الفصل الرابع 2  .9

 والحوار
تقييم الذات 
 2  .11 وتقييم الزميل

محاضرة  السياسات العامة بيئة الفصل الخامس 2  .11
+اسلوب 

 السؤال والجواب

 اختبارات شفوية
12.  2 

المناقشة  السياسات العامة تحليل الفصل السادس 2  .13
 والحوار

تقييم الذات 
 2  .14 وتقييم الزميل

 محاضرة السياسات العامة قييمت   الفصل السابع 2  .15
+اسلوب 

 السؤال والجواب

 اختبارات شفوية
16.  2 

   امتحان الشهر الثاني    .17
18.       
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 العامةكافة الكتب ذات العالقة بالسياسات   ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
جواد، عبد، د. عباس حسين، السيد أرزوقي عباس، السياسات العامة،  .1 المراجع الرئيسية )المصادر(   . أ

 .2118المداخل، الصياغة، التنفيذ، التقييم، العراق، بابل، دار الصادق،
جيمس ، "صنع السياسات العامة" ، ترجمة الدكتور عامر اندرسون ،  .2

 .(1999، )عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة، 1الكبيسي ، ط 
 مواقع الكترونية مختلفة واالنترنيت  ب ـ المراجع االلكترونية،

الكتب والمراجع التي يوصى بها                .أ 

 ( المجالت العلمية ، التقارير ،.... )
 الكتب الحديثة فضاًل عن المجالت العلمية  واألطاريح والرسائل بالتخصص.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .155

مع  اعتماد كتاب في المحاسبة المتوسطة حسب المنهاج المقرر من قبل اللجنة القطاعية  ألقسام االدارة العامة  
    %(. 11إظافة مفردات ضمن تطور في المقرر بنسبة )
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوىالسنة / 

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

السياسات  المرحلة الرابعة 2019 -2018

 العامة
                 أساسي

                   
السياسات  المرحلة الرابعة 2020 -2019

 العامة
                 أساسي

                   

                    

                   

                    

                   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيصل سرحان عبود العزاوي                             أ. محمود حسن جمعةم. 
 رئيس القسم                                                         
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 المقررنموذج وصف 

 وصف المقرر

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

 كلية االدارة واالقتصاد  -جامعة ديالى المؤسسة التعليمية .8

 قسم االدارة العامة  العلمي القسم  القسم الجامعي / المركز .8

 مبادئ المحاسبة / المرحلة االولى اسم / رمز المقرر .8

 برنامج  بكالوريوس علوم االحصاء واالقتصاد واالدارة  فيهاالبرامج التي يدخل  .8

 الزامي أشكال الحضور المتاحة .8

 الكورس  الدراسي الثاني الفصل / السنة .8

 ساعة  88 عدد الساعات الدراسية )الكلي( .8

 88/88/8888       تاريخ إعداد هذا الوصف  .0

 تعريف الطالب بأسس ومبادي المحاسبة   -أهداف المقرر                                  .9

تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن المحاسبة حتى يكون لديه  -

 المام بعلم المحاسبة واهميتها 

 توضيح اهمية المحاسبة ودوره في تحليل البيانات  -

 

مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب  . يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً 1

تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين 

 وصف البرنامج.
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 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .88

 المعرفة والفهم  -أ

 يعرف الطالب اهم المبادي والمفاهيم االساسية للمحاسبة .ان  -8أ

 ان يفسر الطالب المفاهيم المحاسبية. -8أ

 ان يطبق الطالب المفاهيم المحاسبية في الواقع النظري والعملي. -8أ

 ان يبدع في استخدام المفاهيم المحاسبية الحديثة والمعاصرة. -8أ

 ان يبدى رايا" بالمفاهيم المحاسبية  -8أ

   -8أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 مهارات تفاعلية  : امتالك القدرة على التواصل  مع استاذ المادة والزمالء.  – 8ب

 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص النظريات المحاسبية وتطبيقاتها. – 8ب

 مهارات تحليلية : قدرة تحليل المفاهيم المحاسبية والعالقات بينها.   – 8ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة -8

 المناقشة والحوار -8

 االسئلة االثرائية -8

 االستجواب المباشر  -8

 طرائق التقييم      

 اسئلة الخطا والصواب   -8

 اسئلة االختيار المتعدد -8

 اسئلة التوضيحات -8

 الواجبات -8

 التقييم الذاتي -8

 االختبارات )الشهرية ، الفصلية ، النهائية( -8
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 التفكيرمهارات  -ج

 التفكيرالبسيط : )القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة(. -8ج

 التفكير الناقد : ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار بينها(.-8ج

 التفكير االبداعي : ) القدرة على انتاج افكار ادارية جديدة (. -8ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الذهني.طريقة العصف  -8

 استعمال  صنع القرارات الختيار البديل االفضل. -8

 العرض التقديمي .  -8

 طرائق التقييم    

 اختبارات  متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي(. -8

 اختبارات شفوية. -8

 واجبات . -8

 

 (.المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي  -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات عن المفاهيم المحاسبية وكيفية  استخدامها في ادارة المنظمات. -8د

 مهارات  التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم المحاسبية في المجاالت المختلفة.  -8د

 مهارات اعداد المفاهيم المحاسبية لالستخدام في المجاالت المختلفة. -8د

 

 بنية المقرر/ الفصل االول .88

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

اسم الوحدة / المساق أو 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 طبيعة  المحاسبة تعريفات ومفاهيم 8 8
المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

 

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 مهمات المحاسب اسس محاسبية 8 8

 المحاسبة في البيئة المتغيرة فهم العالقات  8 8

 طبيعة المحاسبة واهدافها مفاهيم رئيسية   8 8

 عمل القيود المحاسبية خطوات نظرية  8 8

 امثلة وتمارين  تطبيقات واقعية 8 8

 االساليب المحاسبية تمارين عملية  8 8



 
 

 1الصفحة 
 

  
 

 واليومية امتحان الشهر االول اختبار شهري  8 0

 االساليب الكمية  تمارين عملية 8 9

 مفاهيم رئيسية 8 88
تصميم السجالت 

 والكشوفات

 تحليل البيانات  اسس محاسبية 8 88

 الموجودات والمطلوبات مفاهيم رئيسية 8 88

 الفرق بينهما  فهم العالقات 8 88

 تمارين مفاهيم رئيسية 8 88

 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 8 88

 

 

 

 

 

 

 

 بنية المقرر .88

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / الموضوع مخرجات التعلم المطلوبة الساعات األسبوع

 الكشوفات المحاسبية ومفاهيمتعريفات  8 8

المحاضرة 

والمناقشة 

والحوار 

واالستجواب 

 واالثراء

التقييم الذاتي 

وتقييم الزميل 

واالختبارات 

الشفوية 

والواجبات 

واالختبارات 

الشهرية 

 واليومية

 ميزان المراجعة اسس محاسبية 8 8

 اختالفها عن باقي الكشوفات فهم العالقات  8 8

 انواع الموازين مفاهيم رئيسية   8 8

 عمل القيود المحاسبية خطوات نظرية  8 8

 امثلة وتمارين  تطبيقات واقعية 8 8

 االساليب المحاسبية تمارين عملية  8 8

 امتحان الشهر االول اختبار شهري  8 0

 تمارين عملية 8 9
االساليب الكمية في 

 المحاسبة

 حساب االرباح والخسائر رئيسيةمفاهيم  8 88

 تحليل البيانات  اسس محاسبية 8 88

 الميزانية العمومية مفاهيم رئيسية 8 88



 
 

 1الصفحة 
 

  
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
  

 
 
 
 
 
 

 الجامعة  : ديالى   
 الكلية/ المعهد: كلية اإلدارة واالقتصاد    

 الفرق بينهما  فهم العالقات 8 88

 تطبيق امثلة مفاهيم رئيسية 8 88

 تمارين مفاهيم رئيسية 8 88

 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري 8 88



 
 

 1الصفحة 
 

  
 

 القسم العلمي    : اإلدارة العامة   
 2121/  11/  12تاريخ ملء الملف :     
 

 التوقيع   :                                         التوقيع   :       
ا.م.د نادية مهدي اسم المعاون العلمي :            أ. محمود حسن جمعة اسم رئيس القسم :   

                 عبدالقادر
 التاريخ  :                                                                            التاريخ   :                        
   
 

 دقـق الملف من قبل     
 شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي    
 اسم مدير شعبة ضمان الجودة واألداء الجامعي:    
 التاريخ                           
                                                                        التوقيع                

                                                                                     
      مصادقة السيد العميد                          

 وصف البرنامج األكاديمي        
 

البرنامج األكاديمي هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من يوفر وصف 
الطالب تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة. ويصاحبه وصف لكل 

 مقرر ضمن البرنامج
 

 كلية اإلدارة واالقتصاد -جامعة ديالى   المؤسسة التعليمية .1



 
 

 1الصفحة 
 

  
 

 قسم اإلدارة العامة القسم العلمي / المركز  .2

 ا.م عمار غازي ابراهيم  اسم التدريسي .3

اسم البرنامج األكاديمي او  .4
 المحاسبة الحكوميةمادة  المهني 

 برنامج بكالوريوس علوم اإلدارة العامة اسم الشهادة النهائية  .5

 النظام الدراسي :  .6

 سنوي /مقررات /أخرى 
 الحضور اليومي بحسب الجدول المقرر 

 نظام الكورسات برنامج االعتماد المعتمد   .7

 ساعات في األسبوع 3( ساعة دراسية بواقع 45) المؤثرات الخارجية األخرى  .8

   2021 / 10 / 12 تاريخ إعداد الوصف  .9

 أهداف البرنامج األكاديمي .11

 . المحاسبة الحكومية تعليم الطالب الخلفية العملية والنظريات المختلفة التي تمكن من فهم طبيعة  ●

 .تطبيق النظريات المحاسبية وتسجيل القيود المحاسبية وفق النظام المحاسبي الحكومي التأكيد على كيفية  ●

 ومراحل اعدادها وانواعها .على معرفة مفاهيم الموازنة العامة للدولة واهدافها وقواعدها التركيز  ●

 .آلية تمويل الخزائن العامة والفرعية ومعالجة حاالت العجز تعليم الطالب كيفية تطبيق  ●

 
 
 

 مخرجات البرنامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11



 
 

 8الصفحة 
 

  
 

  -االهداف المعرفية :  -أ
 المحاسبة الحكومية معرفة وفهم  (0

 اهداف المحاسبة الحكومية تسليط الضوء على  (1

 .خصائص المحاسبة الحكومية  التعرف على  (1

 اهمية الموازنة العامة للدولة التعرف على  (1

 األهداف المهاراتية الخاصة بالبرنامج  –ب 
 .تحديد الجهات المستفيدة من المحاسبة الحكومية على رف التع (0

 . والتهديداتالتعرف على كيفية تحديد نقاط القوة والضعف والفرص  (1

 .المحاسبة الحكومية التعرف على  اساليب ومشاكل تطبيق  (3

 طرائق التعليم والتعلم      
 المحاضرة  ، المناقشة والحوار ، األسئلة والتمارين

 
 طرائق التقييم 

 مشاركة و اختبارات قصيرة ، واجبات مطلوبة ، اختبارات تقويمية دورية ،  تقويم نهائي تحريري

 األهداف الوجدانية والقيمية  -ج
يهدف هذا المقرر إلى تعزيز مهارة الطالب في الفهم واالستيعاب وااللتزام ببعض السياسات التي تنمي في  

 الطالب تحمل المسئولية مثل : 
 حضور المحاضرات في الزمن المحدد  ✔

 أداء الواجبات المطلوبة منه في الموعد المحدد      ✔

 أداء االختبارات في الموعد المحدد             ✔

 االلتزام بقواعد الحوار و المناقشة ✔

 طرائق التعليم والتعلم     



 
 

 9الصفحة 
 

  
 

 طريقة العصف الذهني . – 1
 العرض التقديمي .  -2
 االسئلة والتمارين-3

 طرائق التقييم    
 اختبارات متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي ( – 1
 اختبارات شفوية . – 2
 واجبات . – 3
 

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي(.-د 
 أداء الواجبات المطلوبة منه في الموعد المحدد      ✔

 أداء االختبارات في الموعد المحدد          ✔

 االلتزام بقواعد الحوار و المناقشة ✔

 
 طرائق التعليم والتعلم          

 طريقة العصف الذهني . – 1

 العرض التقديمي . - 2

 استعمال طريقة حل المشكالت. - 3

 طرائق التقييم          
 التحصيلية المتنوعة )اليومية، الشهرية ، والختامية( Examinationsاستعمال االختبارات   -1

   Orally Testsاستعمال طريقة االختبارات الشفوية  -2

 
 بنية البرنامج  .12

 الساعات المعتمدة اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية



 
 

 01الصفحة 
 

  
 

 عملي نظري

 ال يوجد 3 المحاسبة الحكومية  بال الثالثة
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 الدراسية .المشاركة في الندوات العلمية والسمنرات بغية زيادة التحصيل والفهم للمادة 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد( .14

 خاص بالكلية  -

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . -

 تعليمات جامعة ديالى . -

 تعليمات كلية اإلدارة واالقتصاد . -

 االخرى (مصادر اخرى مثل ) االنترنت ، االكاديميات  -



 
 

 00الصفحة 
 

  
 

 مخطط مهارات المنهج
 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 
 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية 

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
المهارات العامة والتأهيلية 
المنقولة) المهارات األخرى 
المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي(
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

                    
                   

                    
                   

                    
                   

 

 



 نموذج وصف المقرر

 وصف المقرر

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص 
المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 
مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من 
فرص التعلم المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف 

 البرنامج .

 كلية االدارة واالقتصاد    –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .1

 قسم اإلدارة العامة القسم الجامعي / المركز .2

 نية / المرحلة الثا المحاسبة الحكومية اسم / رمز المقرر .3

 بكالوريوس علوم اإلدارة العامة  البرامج التي يدخل فيها .4

 وبحسب الجدول االسبوعي المقرر الحضور اليومي ) الزامي ( أشكال الحضور المتاحة .5

 الفصل الدراسي األول الفصل / السنة .6

 ( ساعة في األسبوع  3( ساعة دراسية ، وبواقع )  45)  عدد الساعات الدراسية )الكلي( .7

 تاريخ إعداد هذا الوصف  .8
12 / 10 / 2021 

 أهداف املقرر .9

 . احملاسبة احلكوميةتعليم الطالب اخللفية العملية والنظريات املختلفة اليت متكن من فهم طبيعة  •
 التأكد على كيفية تطبيق النظريات احملاسبية وتسجيل القيود احملاسبية وفق النظام احملاسيب احلكومي . •

 .ومراحل اعدادها وانواعها  على معرفة مفاهيم املوازنة العامة للدولة واهدافها وقواعدهاالرتكيز  •
 آلية متويل اخلزائن العامة والفرعية ومعاجلة حاالت العجز وفق النظام احملاسيب احلكومي .تعليم الطالب كيفية تطبيق  •

 

 
 
 
 



  
 1الصفحة 

 
  

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

 

  :األهداف المعرفية   -أ

 احملاسبة احلكومية . معرفة وفهم موضوع (1
 داف احملاسبة احلكومية .تسليط الضوء على اه (2

 خصائص احملاسبة احلكومية .التعرف على  (3

 مهية املوازنة العامة للدولة .التعرف على ا (4

 

 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.   -ب 
 التعرف على حتديد اجلهات املستفيدة من احملاسبة احلكومية .  (1

 التعرف على كيفية حتديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (2

 ليب ومشاكل تطبيق احملاسبة احلكومية .التعرف على  اسا (3

 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرة  -0

 المناقشة والحوار -1

 األسئلة والتمارين -1

 تقويم نهائي تحريري  -اختبارات تقويمية دورية  -واجبات مطلوبة -مشاركة و اختبارات قصيرة      

     األهداف الوجدانية والقيمية -ج
يهدف هذا المقرر إلى تعزيز مهارة الطالب وااللتزام ببعض السياسات التي تنمي في الطالب تحمل    

 المسئولية مثل : 
 حضور المحاضرات في الزمن المحدد  ✔

 أداء الواجبات المطلوبة منه في الموعد المحدد      ✔

 أداء االختبارات في الموعد المحدد             ✔

 االلتزام بقواعد الحوار و المناقشة ✔

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة العصف الذهني . – 1



  
 2الصفحة 

 
  

 العرض التقديمي .  -2
 االسئلة والتمارين-3

 طرائق التقييم    

 متنوعة ) يومي ، شهري ، فصلي ، نهائي (اختبارات  – 1

 اختبارات شفوية . – 2

 واجبات . – 3

 المهارات العامة والتأهيلية المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 
 أداء الواجبات المطلوبة منه في الموعد المحدد        ✔

 أداء االختبارات في الموعد المحدد          ✔

 االلتزام بقواعد الحوار و المناقشة ✔

 

 

 

 بنية المقرر  ) الكورس االول(  .11

 األسبوع 
الساعا
 ت

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / املساق أو املوضوع خمرجات التعلم املطلوبة

 مدخل تعريفي للمحاسبة  3 1 
 الحكومية 

 المحاسبة الحكومية 
 

المحاضرة 
والمناقشة 
والحوار 

 واالستجواب

 واالثراء

التقييم الذاتي 
وتقييم الزميل 
واالختبارات 

الشفوية 
والواجبات 
واالختبارات 

الشهرية 
 واليومية

 التشريع التشريع والمحاسبة الحكومية 3 2 
 

 النظريات  النظريات المحاسبية 3 3 
 

 الموازنة العامة  الموازنة العامة  3 4 
،   هدافالمفهوم  ،اال
 االنواعالخصائص ، 
 

تقسيم اداري ، تقسيم  تقسيم الموازنة  3 5 
 اقتصادي ، تقسيم نوعي 

 



  
 3الصفحة 

 
  

 امتحان الشهر االول اختبار شهري 3 6 
 

الهيكل التنظيمي للننظام  3 7 
 المحاسبي الحكومي 

 الخزينة العامة
 واجبات ، تشكيالتمفهوم ، 

 
اسلوب تمويل الخزائن والوحدات  3 8 

 الحكومية 

تمويل دائرة المحاسبة       
 ) الخزينة العامة ( 

 خزائن المحافظات والفروع تمويل الخزائن الفرعية  3 9 

النظام المحاسبي الحكومي في  3 10 
 ظل المركزية 

النظام المحاسبي المركزي 
 البسيط ، المركب

 
النظام المحاسبي الحكومي في  3 11 

 ظل المركزية

تعريف ، اسلوب الرقابة ، 
 اهم مزايا النظام الالمركزي 

تحليل الحسابات المستخدمة  3 12 
 في النظام المحاسبي الحكومي 

 المعالجة القيدية للمصروفات 

تحليل الحسابات المستخدمة  3 13 
 في النظام المحاسبي الحكومي

 المعالجة القيدية لاليرادات 

 حساب السلف  الحسابات الوسيطة  3 14 
 امتحان الشهر الثاني اختبار شهري  3 15 

 

 
 
 البنية التحتية   -88

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 8

  (  المصادر)ـ المراجع الرئيسية 8

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 

مواقع االنترنيت , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 



  
 4الصفحة 

 
  

 
 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .11

   
 بلغة مبسطة وميسرة للطلبة لتسهيل استيعابها  المحاسبة الحكوميةتأليف كتاب في 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 5الصفحة 

 
  

 وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي  
 جـــــهاز اإلشـــــراف والتقـــويم العلــمي  

  دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي

   
 
 
 
 
 
 
 

 ديالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى          : الجامعة    
 كلية اإلدارة واإلقتصاد   :  ة/ المعهدالكلي   
 اإلدارة العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:    القسم العلمي    
 12/10/2021تاريخ ملء الملف :     
 
 
 

 :   التوقيع   :                                                              التوقيع    
 .د. نادية مهدي عبد القادر               اسم المعاون العلمي :أ.م            : أ. محمود حسن جمعة اسم رئيس القسم   
 :                                                         التاريخ:                                                              لتاريخ  ا    
   

                                                                 
 قـق الملف من قبل د    
 ضمان الجودة واألداء الجامعيشعبة     
 واألداء الجامعي:ضمان الجودة  شعبة اسم مدير    
                   التاريخ         
 التوقيع    

                                                                                              



  
 6الصفحة 

 
  

مصادقة السيد                                                                                                       
         العميد 

 لمادة المحاسبة المتوسطةوصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازًا مقتضيًا ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب        
الربط بينها وبين  تحقيقها مبرهنًا عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. وال بد من

 وصف البرنامج.  
 االدارة واالقتصادكلية  –جامعة ديالى  المؤسسة التعليمية .156
 قسم االدارة العامة  / المركز  علميالقسم ال .151
او اسم البرنامج األكاديمي  .151

 المهني 
 مادة المحاسبة المتوسطة/ المرحلة الثانية 

 علوم إدارية  اسم الشهادة النهائية  .151
  :النظام الدراسي  .161

 سنوي /مقررات /أخرى 

  تالكورسا

 اليومي بحسب الجدول المقرر الحضور المعتمد   برنامج االعتماد .161
 ( ساعة دراسية بواقع  ثالث ساعات  في االسبوع45)بواقع 

والعوامل االقتصادية   ظروف خارجية وعامة، مثل: العوامل الجغرافية المؤثرات الخارجية األخرى  .162
 والمعلوماتية، والعوامل االجتماعية والثقافية، وعوامل السياسات الدولية

 2121/ 11/ 12 تاريخ إعداد الوصف  .163
 أهداف البرنامج األكاديمي .164

 اعداد كوادر علمية مؤهلة للعمل في مؤسسات الدولة الحكومية . .أ 
 رفع مستوى مساهمته العملية وتعزيز مشاركته في الحياة الوظيفية. .ب 
 تربيته على حل المشكالت مع نظرائه بروح الفريق الواحد. .ج 
 المتوسطة. تعريف الطالب بأسس المحاسبة .د 
 بيان تطور معايير  المحاسبة وتسلسلها التاريخي .ه 
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تزويد الطالب بمواضيع مختلفة عن  المحاسبة المتوسطة تشكل له قاعدة معرفية وتطبيقها في  .و 
 المنظمات الحكومية وغير الحكومية.

 مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .165

 قادرًا علىجعل الطالب    -األهداف المعرفية: .3
 المحاسبة ووصف خصائصها األساسية .على تعرف ال . س
 تحديد القوائم المالية األساسية .  . ش
 تحديد أهداف عملية إعداد التقارير المالية . . ص
 وصف بيئة المحاسبة المالية . . ض
 شرح الحاجة إلعداد المعايير المحاسبية . . ط
 عملية وضع المعايير المحاسبية تحديد الجهات الرئيسية لصياغة السياسات المحاسبية ودورها في . ظ
 شرح معنى المبادىء المحاسبية المتعارف عليها . . ع
 وصف فائدة اإلطار النظري . . غ
 وصف جهود مجلس معايير المحاسبة المالية األمريكية في بناء اإلطار النظري | للمحاسبة. . ف
 فهم أهداف إعداد التقارير المالية. . ق
 محاسبية.التعرف علي الخصائص النوعية للمعلومات ال . ك
 تحديد العناصر األساسية للقوائم المالية. . ل
 وصف الفروض األساسية للمحاسبة. . م
 كيفية تطبيق المبادىء األساسية للمحاسبة. . ن
 وصف أثر بعض المحددات على عملية إعداد التقارير المالية . . ه
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 األهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر.  .4
 المعايير المحاسبية .وصف تأثير الجماعات المختلفة على عملية وضع  . ح
 التعرف علي القضايا المتعلقة بالجوانب األخالقية المرتبة بالمحاسبة المالية . . خ
 مهارات تفاعلية : امتالك القدرة على التواصل مع استاذ المادة والزمالء . . د
 مهارات تشخيصية : القدرة على تشخيص  المحاسبة المتوسطة وتطبيقاتها الواقعية . . ذ
: قدرة تحليل  وتمييز بين الخدمات التي تقدمها  المحاسبة المتوسطة  في المنظمات مهارات تحليلية  . ر

 الحكومية غير الحكومية والعالقة بينها. 
 طرائق التعليم والتعلم  -11     
 .ووسائل اإليضاح استخدام طريقة المحاضرة .أ 

 استخدام اسلوب المناقشة والحوار . .ب 

 استخدام طريقة األسئلة االثرائية. .ج 

 االستجواب المباشر. .د 

 طرائق التقييم  -12     
 األسئلة الموضوعية وتتألف من :  -9

 أسئلة اختيارية  .أ 
 أسئلة الصواب والخطأ  .ب 
 اختبارات متنوعة ) يومي، شهري، فصلي، نهائي (  .ج 
 اختبارات شفوية  .د 
 التقييم الذاتي  -11

 الواجبات.  -11

 اختبارات التحصيل البنائية المصاحبة للخطط التدريسية  -االختبارات وتتضمن :  أ -12

 االختبارات التحصيلية وتتضمن : -ب                                     
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 االختبارات الختامية الشهرية في نهاية كل شهر. -13

 االختبارات الختامية النهائية في نهاية الكورس الدراسي . -14

 األهداف الوجدانية والقيمية   -15

 التفكير البسيط: ) القدرة على فحص وتقييم المواضيع المطروحة (. . أ
 التفكير الناقد: ) القدرة على نقد وتمييز المواضيع المطروحة واالختيار المقبولة محاسبيًا من ىبينها (. . ب
 التفكير االبداعي: ) القدرة على تكوين أفكار محاسبية جديدة ( -16

العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات -17
 الشخصي(.

 مهارات في جمع وتحليل المعلومات  عن مفاهيم  المحاسبة وكيفية استخدامها في وظيفة ادارة المنظمات. . ت
 المجاالت.مهارات التدريب والتطوير الشخصي على كيفية تطبيق المفاهيم المحاسبية في مختلف  . ث
 مهارات اعداد مفاهيم  المحاسبة المناسبة لالستخدام في الوظيفة العامة .  . ج
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  ولبنية المقرر                                     الكورس األ  .13

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع
 المطلوبة

 طريقة التقييم طريقة التعليم اسم الوحدة / أو الموضوع

اإلطار النظري  3  .19
 للمحاسبة المالية

طبيعة وأهمية ومحتوى اإلطار 
 ومكوناته الفكري والنظري للمحاسبة

اختبارات  المحاضرة
 شفوية

21.  3  
 

 التسويات القيدية

المصروفات المدفوعة مقدمًا 
 واإليرادات المستلمة مقدماً 

 
 المناقشة والحوار

 
تقييم الذات 
 المستحقةاإللتزامات أو المصاريف  3  .21 وتقييم الزميل

 قيود التسوية للديون المعدومة 3  .22
23.  3  

 إعداد كشف الدخل
فهم محتوى وشكل قائمة كشف 

 الدخل
 

 المناقشة والحوار
 

تقييم الذات 
تصنيف المصروفات حسب  3  .24 وتقييم الزميل

 طبيعتها أو حسب الوظيفة
 المكاسب والخسائر 3  .25
   امتحان الشهر األول    .26
مطابقة كشف  3  .27

 البنك
تقييم الذات  المناقشة والحوار كشف حساب البنك ومطابقته

 طرائق تسوية كشف البنك 3  .28 وتقييم الزميل
حساب المديونين  3  .29

واإلفصاح عنه في 
 الميزانية العمومية

محاضرة  مفهوم المدينون  وانواعهم
+اسلوب السؤال 

 والجواب

اختبارات 
في  مخصص الديون المشكوك 3  .31 شفوية

 تحصيلها
المحاسبة عن  3  .31

 المخزون السلعي
تقييم الذات  المناقشة والحوار طرائق جرد المخزون السلعي 

 طرائق تسعير المخزون السلعي 3  .32 وتقييم الزميل
المحاسبة عن  3  .33

األصول أو 
شراء او اإلستغناء عن الموجودات 

 الثابتة 
 محاضرة

+اسلوب السؤال 
اختبارات 

 شفوية
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 البنية التحتية  .14

 كافة الكتب ذ ات العالقة بالمحاسبة المتوسطة  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
المحاسبة المتوسطة الجزء األول دولناد كيسو  .1 المراجع الرئيسية   .ب 

 .أحمد حامد حجاجترجمة أ.د.   1999
الجزء األول د. باسمة فالح  المحاسبة المتوسطة .2

 .2111النعيمي 
المحاسبة المتوسطة أ.م.د. سمية أمين علي م.د.  .3

 2121محمد عبد العظيم 
 مواقع الكترونية مختلفة واالنترنيت  لمراجع االلكترونية،ا .ج 
الكتب والمراجع التي يوصى  .د 

المجالت العلمية ، )بها               

 ( التقارير ،.... 

 المجالت العلمية  واألطاريح والرسائل بالتخصص  
 فضاًل عن سجالت الشركات في سوق العراق لألوراق المالية

 
 

 والجواب مخصص اإلندثار المتراكم  الموجودات الثابتة  3  .34
   امتحان الشهر الثاني    .35

      

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .15

مع  اعتماد كتاب في المحاسبة المتوسطة حسب المنهاج المقرر من قبل اللجنة القطاعية  ألقسام االدارة العامة  
    %(. 11إظافة مفردات ضمن تطور في المقرر بنسبة )
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 مهارات المنهج مخطط

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى

 أم اختياري
 يةالمهاراتاألهداف  ة يالمعرفاألهداف 

 برنامج الخاصة بال

األهداف الوجدانية 

 والقيمية 
والتأهيلية المهارات العامة 

المهارات األخرى  )المنقولة

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 (والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

المحاسبة  المرحلة الثانية 2020 -2019

 المتوسطة
                 أساسي

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   


